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EDİTÖRDEN 

Geçen giden dönemlerin ardından, içte kalan sözcüklerin kahrından,   

kim bilir belki de anlam kazanan hayatlarımızdan, küçük birkaç sayfayı sizlerle paylaşmak,   

hatırı sayılır dostluklarımızı sıkılaştırmak ne büyük mutluluk,   

çünkü unutmayın acı paylaştıkça azalır, sevgi paylaştıkça çoğalır.  

Bu soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak türden şiir,   

hayallerinizi zorlayacak hikâye,  

ve gözlerinizi neşelendirecek resimlerle   

dolu bu dergiyle düş deryanıza küçük bir damla dahi katkımız olduysa ne âlâ.  

Küçük büyük fark etmeden, yazan tüm dostlarımın sorularını, zevklerini, beklentilerinizi  

ve kim bilir ortak görüşlerinizin, cevabını okurken bulmanın mümkünlüğünü bildiğimden   

sizleri sayfaları karıştırmaya davet ediyorum.  

Sevgiyle,  

 

Hoşça kalın.  

 

Cem Alperen YILMAZ 
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Sayı 3 

 Ata’m, 

 Seni düşünüyorum. Diyorum ki keşke tanımış olsaydım. Bana neler katardın kim bilir. Yokluğunu 

iliklerimize kadar hissediyoruz Ata’m. Elimizden geldiğince senin izinden giderek ülkemiz için elimiz-

den geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik elimizden gelen tek şey okumak.  

 Bundan yıllar önce cumhuriyet ilan edildiğinde bize kazandırdığın tüm yenilikleri, inkılâpları kim-

senin unutmamasını ve son nefese kadar yaşatılmasını istiyorum. Bazı zamanlar yaptığın yeniliklerden, 

fikirlerinden, bilim ve sanattan uzaklaşsak da umuyorum ki sana verilen sözlerimizi tutacağız. Senin sa-

yende rahatça yaşayabiliyorsak senin tüm yeniliklerini, fikirlerini de gittiğimiz her yere taşımak bizim 

borcumuz olsun. Rahat uyu Ata’m. Biz Türk gençleri olarak, yaşadığımız müddetçe fikirlerini ve dev-

rimlerini her zaman yaşatacağımıza söz veriyoruz. 

             Beliz KOBANBAY 10B  

  Benim Deniz Kadar Mavi, Gökyüzü Kadar Sonsuz Gözleri Olan Ata’m,  

 Her masalın bir kahramanı vardır. Benim ülkemin kahramanı da sensin. Ben seni hiç tanımada, 

görmeden sevdim. Seni ilk okulumuzda tanıttıkları zaman gördüm o kudretli simanı. Öğretmenimizin 

“Bakın çocuklar, fotoğrafta gördüğünüz kişi Atatürk, ülkemizin kurucusu.” dediği sözlerle başladı benim 

sana olan hayranlığım ve sevgim. Senin yaptıklarını, özgürlüğümüze vurulan zinciri nasıl bir saniye bile 

tereddüt etmeden kırmaya gittiğinizi öğrenince belki de Türk halkının hayal bile edemeyeceği Cumhuri-

yeti nasıl getirdiğini, kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini, sırf çocukların daha iyi anlaşılabilir 

bir eğitim almalarını istediğin için yeni bir alfabe getirdiğini ve bunun gibi bu ülke için yaptığın birçok 

şeyi öğrenince sana olan sevgim ve hayranlığı daha da çok büyüdü. Her zaman yanımdaymışsın gibi se-

ninle büyüdüm ama her zaman içimde bir burukluk vardı. Seni görememenin burukluğu. Seni görenlere 

o kadar çok imrendim ki hep “Keşke ben de görebilseydim” dedim. Biliyorum sen “Beni görmek demek 

mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız 

bu kafidir.” demiştin. Senin fikirlerini öğrenmek duygularını hissetmek için senin hakkında kitaplar oku-

dum, filmler izledim. Seni göremesem bile senin fikirlerini duygularını anladığım zaman belki bir nebze 

bile olsa özlemim geçer diye düşündüm. Yaşım ilerledikçe anladım ki önemli olan seni görmek veya gö-

rememek değildi. Önemli olan seni yaşatmak, ülkemizi yaşatmaktı. Önemli olan Mustafa Kemalleri ya-

şatmaktı. Senin de söylediğin gibi “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Ke-

mal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; O ben değil, bizdir! O memleketin 

her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. O Mus-

tafa Kemal sizsiniz, hepimizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal 

odur.” demişsin. Anladım ki bu ülke Mustafa Kemallerin ülkesidir. Biz ona sahip çıkarsak, gökyüzümü-

zün ayına ve yıldızına sahip çıkarsak bu ülke en önemlisi Mustafa Kemal ve Mustafa Kemaller de yaşa-

yacaktır.  

 Seni seviyorum Ata’m ve son nefesime kadar da seni hep çok seveceğim. Her şey için, bu güzel 

günler için teşekkürler. Sana ve silah arkadaşlarına bu ülke, bu vatan çok şey borçlu. Özgürce aldığım 

her nefes için teşekkürler. Senin de dediğim gibi Ata’m “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!” Saygıla-

rımla. 

 

Eliz Mina Tanrıverdi 11B 
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  Sevgili Paşam, 

 Ebediyete kavuşmanızdan tam olarak seksen yıl geçmişti. Bu seksen yıl içinde size karşı özlemimiz 

her gün artıyor. Siz hem Türk halkına hem de diğer ülkelere örnek olup ilkelerinizi tüm dünyaya yaydınız. 

Maalesef bunları her ne pahası olsun koruyan da var, unutan da.  

 29 Ekim 1923, hatırladınız mı bu anı? Milletinizi yanınıza alıp el ele, kol kola Türkiye Büyük Millet 

Meclisini kurdunuz. Hem ülkeye bir sistem, hem de dünyaca hak ettiğiniz sevgi ve saygıyı gördünüz. Kur-

tuluş Savaşı’nda başkomutan olduğunuz halde askerlerimizi bırakmayıp onlarla ölüme kadar savaştınız. 

Onların gösterdikleri çabaları unutmayıp kadınlarımıza da hak ettikleri saygıyı gösterip birçok gelişmiş 

ülkeden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıdınız. Bununla kalmadı asırlar boyunca devam 

eden yeni nesillere de adınızı unutturmadınız. Paşam, siz benim babam, öğretmenim, cumhurbaşkanım ve 

asla unutmayacağım yol gösterimcisiniz. Sadece bu değil tüm Türk halkının tek ve tek kahramanısınız.  

 Saygılarımla, sizi asla unutmayacak yeni nesil. 

Ece AYDIN 10B 

  Sevgili Ata’m; 

 Gözlerindeki umut, resimlerindeki güvenle yaşayacağım. Ve Ata’m, küçüklerime seni anlatacağım. 

Belki yolunda yürürler belki de dinler geçerler ama Ata’m söz olsun benden sonra hepsi bilecek. Ölmez 

senin var ettiğin devrimler. Ben var oldukça, kulağım duydukça, dilim söyledikçe en büyük sözüm ve yo-

lum senin yolundur. 

“Ne Mutlu Türküm Diyene!” 

 

Damla Gaye DUR 10 A 

  Ata’m, 

 Eğer hayatımızdan 1881 yılı çıkarılsaydı, şu an eminim ki çok farklı bir yerde olurdum. Başka insan-

ların himayesi altında, insanların kendi iradesinin hiçe sayıldığı bir yerde. “Bütün ümidim gençliktedir.” 

sözünü senden çok duyduk. Çünkü, her şeyin gençlerin elinde olduğu, bulunduğumuz toplumun şu anki 

hali seni üzmesin, çünkü biz her şeyin altından kalkarız. Bize bu kadar güvendiğin için teşekkür ederiz. 

Senden aldığımız güçle biz her şeyi başarırız. İşte bu yüzden sana minnettarız. Seni göremesek bile, ruhen 

her zaman yanımızdasın. Merak etme. Seni anlamak ve yaşatmak için, senin fikirlerini, inkılaplarını, her 

zaman her şekilde yaşatacağız. Gözün arkada kalmasın, senin yokluğunu aratmayacağız. Senin izinden 

yürüyüp, söylediklerini dikkate alarak, bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Sen rahat uyu.  

Ceren AÇIK 10B 
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 15 Mayıs 1919 Ege’nin incisinin üzerine kara 

bulutlar çöktü. İzmir işgal edilmiş ve binlerce insan 

öldürülmüştü. Anadolu insanının yüreğine bir kor 

gibi düştü bu acı. Kara bulutlar sadece İzmir’in 

üzerine değil Anadolu’nun üzerine de çökmeye 

başladı. Haber İstanbul’da da duyuldu. Haberi du-

yanlardan birisi bu haber ile ülkenin kaderini de-

ğiştirecek bir karar alacaktı. Şişli’deki evinde arka-

daşları ile toplanmış ve sonu karanlık veya aydınlık 

olacak o kararı almıştı. O karar ile Samsun’dan gü-

neş doğacaktı. 

 Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 günü sabah 

erken saate Şişli’deki evinden ayrılmak için araba-

sına bindi. Rauf Bey heyecanla yanına yanaştı. Ku-

lağına eğilip: “Ciddi bir istihbarat var. Gemiyi Ka-

radeniz’de batıracaklar.” dedi. Mustafa Kemal dur-

du, Rauf’un yüzüne baktı. Burada esaret altında 

yaşayacağıma Karadeniz’de şerefimle ölürüm, de-

di.  

 Kendini teslim ettiği Karadeniz’in hırçın dal-

galarına çünkü Bandırma, Karadeniz’in kendisini 

bağrına basacağına inandı. Karadeniz kabullendi 

Bandırma’yı, dalgalar gemiyi batırmak için değil 

de sanki korumak için siper oluyordu. Biliyordu 

sanki Karadeniz Bandırma’nın içindekileri değil de 

ülkenin kaderini taşıdığını. Uzun ve ince bir yoldu 

bu….  

 19 Mayıs 1919’da doğan güneşin sarılığı; 

saçlarına, Karadeniz’in maviliği gözlerine, bağım-

sızlık ateşi yüreğine düşmüştü Mustafa Kemal’in. 

Limanda göründü yorgun ancak mağrur Bandır-

ma… 6-7 gün kaldıktan sonra Mustafa Kemal 

Samsun’da sırasıyla Havza, Amasya, Erzurum ve 

Sivas’ı izledi. Bedeni yorgun ve hastaydı. Ceple-

rinde beş kuruş para yoktu. Duramazlardı. Durur-

larsa biliyorlardı ki Anadolu’nun kalbine hançer 

inecekti. Borçla harçla halktan aldıkları ödünç eş-

yalar ile yollarına devam ettiler. Mustafa Kemal 

alınan her ödünç şeyin kaydını tutturdu sonra öden-

mek için. Hastaydı. Böbrekleri Mustafa Kemal’e 

izin vermiyordu hızla ilerlemesi için. Hem düş-

manla hem de kendi vücudu ile savaşıyordu.  

 Erzurum’a geldiğinde acı haberi aldı. İstan-

bul hükümeti bu sefer de Mustafa Kemal hakkında 

verdi kararı. İdam edilecekti. Neden peki? İstan-

bul’a göre vatan haini olduğu için. Bununla da ye-

tinmedi İstanbul hemen Kazım Karabekir’e telgraf 

çekti. “Erzurum’a hareket et, Mustafa Kemal’i ya-

kala ve idamı gerçekleştir.” İki koca dev Erzu-

rum’da küçük bir odada karşı karşıya geldi. Zaman 

durdu, odadakiler sadece iki paşanın kalp atışlarını 

duyuyordu. Ani bir hareketle Kazım Karabekir ko-

lordumla beraber emrinizdeyim paşam, dedi. Tarih 

bunu altın harfler ile yazdı. Karadeniz’den sonra 

şimdi Mustafa’yı kucaklama sırası Doğu Anado-

lu’daydı. Buz kesen kalpler heyecanla atmaya baş-

ladı.  

 Yollar hızla aşılıyor, ülkenin kaderi hızla 

örülüyordu. “Ya istiklal ya ölüm”dü parola… Sa-

dece yollar değil tüm zorluklar tek tek aşılıyordu. 

Erzurum’dan sonra Sivas, Amasya derken sıra gel-

di Ankara’ya. Mustafa’sına açtı kollarını ve sardı 

onu sıkıca o zamanın küçük kasabası. Mustafa Ke-

mal bir milletin yeniden doğuşunu bu şehirden sağ-

ladı ancak kendi sonuna da adım adım bu şehirde 

yaklaştı.  

 Mustafa Kemal ve beraberindekiler Dikmen 

sırtlarına aracı ile zar zor gelmişlerdi. Seymenler 

karşıladı onları. İndi aracından milletine adanmış 

hayat. Seymenleri izlerken daldı gitti. Belki çocuk-

luğuna, belki annesinin sıcaklığına duyduğu özle-

me, belki de gelecekte kuracağı devletin içinde ya-

şayan mutlu insanlara… Gözünden iki damla yaş 

süzülse de kalbi heyecanla atıyordu.  

UZUN İNCE BİR YOL 
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 Mustafa Kemal küçük kasabasına yerleşti. Onu 

bağrına basan Doğu Anadolu’dan sonra şimdi de bağ-

rına basma sırası Ankara’daydı. Hem bağrına bastı 

Mustafa’yı bu kasaba hem de Bandırmanın aldığı bü-

yük sorumluluğu üstlendi gururla. Öyle bir bağrına 

bastı ki Ankara onu bir daha hiç bırakmadı.  

Peş peşe geldi haberler. Düşman ilerliyordu. 

Durdurulamıyordu. Mustafa Kemal karar verdi. İsmet 

Paşa sahneye çıkacaktı. I. İnönü, II. İnönü derken 

vurduğu Türk’ün yumruğunu düşmanın üstüne. Mus-

tafa Kemal Ankara’da, İsmet Paşa Batı Anadolu’da, 

Mustafa Kemal’in her zaman saygı duyduğu Meh-

metçik savaş alanlarında devleşiyordu. 

 Eskişehir’de yenildi ama yılmadı Mehmetçik. 

Sıra Mustafa Kemal’deydi. Milletinin huzuruna çıktı 

Başkomutan koca tepeden. Baktı ovaya ve verdi em-

rini. İleri, dedi evlatlarına. Koca tepeden uzanan par-

mak İzmir’i gösteriyordu. Her şeyin başladığı yer her 

şeyin biteceği yer olacaktı. Evlatları bir ok gibi fırla-

dı. Temizledi Anadolu’yu. İzmir’e girdi babası ile 

evlatları kol kola. Aldı Ege’nin incisini, Anadolu in-

sanına geri verdi.  

 Savaş bitmişti. Ülkenin tapusu Lozan’da alındı. 

Şimdi yeni doğan çocuğa ismi konulmalıydı. En ba-

şından beri aklında olan ismi koydu evladına. CUM-

HURİYET. Her zaman güvendiği ve onu hiç yalnız 

bırakmayan, her konuşmasında “Yüce Türk Milleti” 

dediği halkına gözü kapalı teslim etti mührü. Ölme-

den önce büyük lider gençlerine, ülkenin geleceğini 

inşa edecek evlatlarına büyük bir sorumluluk verdi. 

Göreviniz Cumhuriyet’i korumak ve kollamaktır. Hiç 

düşündünüz mü? Cumhuriyet’in koruyuculuğunu ne-

den biz gençlere vermiştir diye. Düşünün düşünün ki 

aydınlığın anahtarını her zaman koruyun ve kaybet-

meyin…. Nice 95. yaşlara… (29 Ekim 2018) 

Gökhan BARKIN 

Tarih Öğretmeni  
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            Türkçe zengin bir dildir. Dünyadaki kelime 

haznesi en geniş olan ikinci dildir (Birinci dil, 

1.170,000 kelime ile Korecedir). Bu zenginliğe 

rağmen, ne yazık ki gündelik hayatımızda çok az 

kelime kullanıyoruz. Peki, dilimiz bu kadar geniş-

ken niye bu kadar az kelime kullanıyoruz? 

            Bir dil kendisini en iyi şekilde, o dilde ya-

zılmış kaynaklarda belli eder. Okuyan toplumsa, o 

dilin varlığını bilir, onu korur ve ona göre kullanır. 

Okuyan bir toplum olabilmenin ilk şartı ise eğitil-

miş bir toplum olmaktır. Eğitimini düzgün alma-

mış, okuldayken okuma alışkanlığı oluşturamamış 

bir toplumdan, diline sahip çıkması beklenebilir 

mi? Tabii ki beklenemez. İşte bu yüzden dilimizin 

zenginliğini koruyabilmek için eğitim şarttır. Eği-

timli toplumla eğitimsiz toplumlar, kendilerini 

günlük yaşamlarındaki konuşmalarıyla belli eder.  

Dilimizi düzgün kullanamamamızın en te-

mel sebebi, kelime haznemizin geniş olmamasıdır. 

Bu durum, ülkemizin kitap okuma oranlarının 

dünya ortalamasının altında olması ile açıklanabi-

lir. 

            Okumuş toplumların en önemli sorunuysa, 

kendi dillerini, yabancı etkenlerden korumaya ça-

lışmaktır. Buna en iyi örneklerden biri Fransa’dır. 

Fransızlar dilleri hakkında aşırı korumacıdır ve 

yabancı bir kelimenin Fransız yaşamına girmesi 

oldukça zordur. Fransız işletmeleri, isimlerinin 

Fransızca olması için özellikle çaba gösterir. Ülke-

mizde  ise kelime kirliliği olduça nettir. Bir bü-

yükşehirde ana caddelerden birine gidildiğinde, 

buna şahit olmak mümkündür. Esnaflar, yabancı 

turistlerin ilgisini çekmek için yazdıkları her Türk-

çe yazıya yabancı dillerden kelimeler eklemekte 

hiçbir mahzur görmemektedir. Bu yüzünden dili-

miz kirlenmekte ve saflığını kaybetmektedir.  

Bir dil saflığını kaybettikçe toplumundan 

uzaklaşır, topluma yabancılaşır. Dilinin saflığını 

koruyabilen toplum, kendi kültürüne kolaylıkla 

sahip çıkabilir. Kendi kültürüne çıkan toplum ise 

asla dağılmaz. Yeri, yurdu değişebilir; fakat mille-

ti değişmez. Bir ülke, kendisini korumak istiyorsa 

öncelikle diline sahip çıkmalıdır. 

Deniz EVKURAN 11C 

YOZLAŞAN TÜRKÇE 

TÜRKÇEYE AYAK UYDUR 

Son dönemlerde sıkça dile getirilen konulardan 

biri Türk dilindeki yozlaşmadır. Fakat günümüz 

Türkiye’sinde sadece dilde değil, dinlediğimiz 

müzikten giydiğimiz kıyafetlere kadar yozlaşmanın 

etkilerini görmekteyiz. Yalnız söz konusu olan bu 

yozlaşmayı yeni bir oluşum olarak değil, Türkçenin 

ana dil ilan edildiği zamandan bugüne değişen 

devletin oluşum sürecinin bir parçası olarak gör-

meliyiz. Bu yozlaşmayı kınamaktan çok kabul et-

meli ve yaşadığımız zamanın şartlarına uygun 

çözümler üretmeliyiz. 

Dünyada kendini başat devlet olarak ilan eden 

Japonya, Fransa ve Çin gibi ülkeler dilde yo-

zlaşmamak adına diğer dilleri yok sayıyor ve kendi 

dilini konuşuyor. Bir bakıma yozlaşmanın önüne 

geçen bu uygulamanın, Türkiye gibi gelişmekte 

olan bir ülkede kabul edilmemesi söz konusu dahi 

olamaz. Yapabilecek en doğru hareket bu yo-

zlaşmayı kabul etmek ve günümüze uygun çözüm-

ler aramaktır.  

Gün içerisinde sıkça kullandığımız ‘aferin’ ve 

‘çünkü’ gibi kelimelerinin Farsça kökenli olması 

gibi, Türk dil tarihinde birçok kelimenin anlamca 

ve yazılış açısından da değişime uğradığı açıkça 

görülür. Bu durumun önüne geçmek adına 

TDK’nin geçen sene ‘selfie’ kelimesi yerine “öz 

çekim”i getirmesi gibi Türkçe kelimelere yenileri 

eklenmeli aynı zamanda da çağa uyarlanmalıdır. 

Bunun yanında nasıl çocuklara isim verilirken Tü-

rkçe olması şart koşuluyorsa işletme isimlerinde de 

aynı hassasiyet gösterilmelidir. Hatta yeni çıkan 

bazı kitaplarda yer aldığı gibi Türkçenin bilinmey-

en, muzip kelimeleri gençlere sunulmalıdır. Çünkü 

dili asıl kullanacak ve yayacak olan gençlerdir. 

Devir değişir ve zaman istemediğimiz kadar 

hızlı ilerler. Bu durumda hiçbir şeyin sabit kal-

masını beklenemez. Kabul edilmelidir ki Türkçe de 

elbette zamana yenik düşecek ve yozlaşacaktır. 

Bize düşen görev ise Türkçeyi günümüz şartlarına 

uyarlamak ve sempati kazanmasını sağlamaktır.  

Diğer bir değişle, zaman bize uymuyorsa biz 

zamana uymalıyız. 

 

Doğa Melis BEDİR  11C 
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Sayı 3 

1. Türk dilinin ilk sözlüğünün yazarı kimdir ve eserin adı nedir?  

2. Türk Dil Bayramı’nı her yıl hangi tarihte kutlarız? 

3. "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka 

dil kullanmaya." fermanıyla Türk tarihine damgasını vurmuş olan kişi kimdir?  

4. Türkçeyi en iyi konuşan Türk Sanat Müziği sanatçımızın adı nedir?  

5. “Türkçe Off, Off Dilim, Türkü Çocuk” eserleri kime aittir?  

6. Orhun Kitabeleri’ni 1893 yılında ilk defa okuyan araştırmacının adı nedir? 

7. Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur?  

8. Türkçe hangi dil ailesine aittir? 

Cevaplar: 
1. Divan u Lügat’it Türk - Kaşgarlı Mahmut 
2. 26 Eylül  
3. Karamanoğlu Mehmet Bey 
4. Zeki Müren  
5. Feyza Hepçilingirler  
6. Danimarkalı Thomsen  
7. 1932 yılında kurulmuştur.  
8. Ural-Altay Dil Ailesi  
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Sayı 3 

NURULLAH ATAÇ 
 

 Deneme yazılarını bir söyleşi havası içinde konuşurcasına kolay 

anlaşılan bir dille yazdı. Türkçenin söz dizimini araştırıp konuşma dilin-

de bulunan devrik cümleyi yazı diline kazandırdı. Çoğunlukla devrik 

cümlelerle yazdı, yabancı sözcükler kullanmamaya, öz Türkçeyle dü-

şüncelerini dile getirmeye büyük bir özen gösterdi. Her yazısında yeni 

yeni sözcükler kullanarak, kendisine en yakışanı seçmede özel bir dik-

kati korudu.  

 

DOĞRU İLE YALAN 

Her doğruyu söylemeye gelmezmiş, birtakım doğruları yaymamak, 

çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş... Peki ama, bir doğruyu söyle-

mek, gizlemek, yayılmasını önlemeğe çalışmak o doğrunun yerinde du-

ran yalanı sürdürmek demektir. Yalanın yalan olduğunu bilerek sürme-

sine bırakmaya hakkınız var mıdır?... Bu yalanlar kutsalmış, onlara do-

kunmaya gelmezmiş... Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz demektir; bunun için 

"kutsal yalan" sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak, hem katı hem de biçimsiz olduğunu söylemek 

gibi bir saçmadır. Ama duygularını birer düşünce saymaktan çekinmeyenler böyle saçmalarla kolayca 

bağdaşabiliyor. 

Birtakım doğruların gizlenmesi gerektiğini ileri sürmek eski kibarlık, asillik (aristocratie) -aristokrat- 

düşüncenin bir kalıntısıdır. Bir yanda büyükler, kibarlar, damarlarında mavi kan akanlar var, onlar doğ-

ruları bilirler, onların bilmesinden bir kötülük gelmez; ama küçüklere, kibar olmayanlara, kölelere sakın 

açmayın!... Öyledir kişioğlu: kendisi için ille birtakım ayrıcalıklar ister. Eski acunun kibarlığı, aristokrat-

lığı yıkıldı ama onun yerine aydınlar türedi... 

Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu anladığımız düşüncelerden benzerlerimizi yani bütün kişi-

leri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben bunun yalan olduğunu biliyorum, ben buna inanmıyorum, ama kamunun 

bu bağlar altında kalması, onun anlamaması daha iyi olur." diyen kimse, öğrendiği anladığı doğrulara 

layık olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun: Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de yalan 

olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük görmek için bir yol arar. 

Her doğru söylenebilir, her doğru söylenmelidir, yoksa çevremizi aldatıyoruz, çevremize yalan yayıyo-

ruz demektir.                                                                                                     

YAŞAR KEMAL 

Yazdığı romanlar Türk klasikleri arasına girmiştir. Özgün dili ve tasavvuru ile ede-
biyatımızın önde gelen isimlerinden biri olarak eserler meydana getirmiştir. Yaşar 
Kemal dünya görüşü olarak toplumun büyük bir kesiminden ayrılsa da yazdığı 
eserlerle her kesim tarafından okunan ender yazarlardan biri olmuştur. İnce Meh-
med, en çok okunan ve en çok bilinen eserleri arasında bulunmaktadır. Çeşitli der-
lemeleri de bulunmaktadır. Bazı eserleri -İnce Mehmed gibi birkaç cilt olarak seri 
halinde devam etmiştir. 

 

“Görüş sahası ne kadar dar olursa olsun, insan muhayyilesi geniştir. Değirmeno-
luk köyünden başka hiçbir yere çıkmamış bir insanın bile geniş bir hayal dünyası 
mevcuttur. Yıldızların ötelerine kadar uzanabilir. Hiçbir yer bulamazsa Kaf dağının arkasına kadar gider. 
O da olmazsa, düşlerinde yaşadığı yer başkalaşır. Cennetleşir.” 

“Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmadı da içine gömüldü müydü, sonu fela-
kettir.” 

 (İnce Memed’den alıntıdır.)        Hazırlayan: Ece Naz AYDIN 10B                  
                     Çizen: İlayda OKTAY 10B 
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Sayı 3 

SADECE FARKLILAR 

Bugün 3 Aralık. Bizden farklı insanlar olduğunu 

da hatırlamamız için en güzel günlerden biri. Engelli 

diye bir kavram yok aslında. Toplum tarafından ne 

kadar ayrıştırılsak da biz beraberiz, el eleyiz. Kapa-

yalım gözlerimizi, kulaklarımızı; bir gün boyunca 

konuşmayalım. Empati kuralım. Bunu bir eksiklik 

bir hata olarak görmeyelim. Hiçbir zaman unutma-

yalım öncelikle hepimizin insan olduğunu. Yargıla-

mayalım birbirimizi. Biz olduğumuz gibi güzel ve 

özeliz. 

Görme kabiliyeti eksik olanların gözü olalım, 

biz anlatalım yaprakların sallanışını, gökyüzünün 

maviliğini. Duyma kabiliyeti eksik olanların ellerin-

den tutup hiç susmayacak bir müzik çalıyormuş gibi 

beraberce dans edelim. Konuşamayanların dili ola-

lım haykıralım sokaklarda beraberce. Fazladan bir 

kromozom mu ayırıyor bizi? Kim demiş bunu? 

Unutmayalım ki biz insanız duygularımız ağır bası-

yor çoğu zaman. Onların yanlarında olalım, küçücük 

bir tebessüm için çalışalım. Kırk altı veya kırk yedi 

sadece birer sayıdan ibarettir. Normal, anormal, en-

gelli, sakat gibi sözcüklerle değerlendirmeyelim. 

Bir anne nasıl çocuklarını birbirinden ayırmı-

yorsa biz de birbirimizi ayırmayalım. Çünkü biliyo-

ruz ki engeller bizi kısıtlayamaz.  

Kalbimizle görmeye, duymaya ve en önemlisi 

hissetmeye devam edelim. 

                                     Deniz SİDİ 10B 

TABLO 
 

Biz bir toplumun parçasıyız. Hepimiz 

farklıyız. Hepimizin farklı bir sesi, farklı bir 

düşüncesi, farklı bir görünüşü vardır. Biz 

birimizden ne eksik ne fazlayız.  

Bir ressamın paletini düşünün. Binbir 

çeşit renk, binbir çeşit ton, milyonlarca karı-

şım... Hepsi birbirinden farklı bir renk ama 

ne birisi daha kötü ne de diğerinden daha 

özel. Çünkü aslında hepsinin birbirine ihtiya-

cı var. Eğer mavi, sarıdan mahrum kalsaydı 

nasıl yeşil olacaktı? O renkler nasıl bir araya 

gelip binbir tonla harmanlanıp o güzel tablo-

yu oluşturacaktı? 

İşte biz, her birimiz bir rengiz. Ben di-

ğerlerinden değersiz değilim, diğerlerinden 

özel de değilim. Ama ben biliyorum ki diğer 

renkler, diğer farklılıklar olmadan bir hiçim. 

İşte biz ancak farklı düşüncelerle, farklı gö-

rünüşlerle, farklı özelliklerle bir toplumu 

oluşturabilir ve onu yaşatabiliriz. Bu özellik-

lerimizle biz bu yolda beraberiz. Umarım bu 

farkındalığı herkese ulaştırabilir ve beraber 

bir tablonun binbir tonu olabiliriz.  

Ben diğerlerinden eksik değilim ama 

diğerleri olmadan da bir hiçim. 

Ece Naz AYDIN 10B 

Eftelya Rana TOPAN 10B 

Ahmet DEMİR 10B 
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Sayı 3 

BEN EKSİK DEĞİLİM 

 

Bir bacak bir kol mu beni tutacak, anlamadım 

İnsanların bakışları mı beni düşürecek, anlamadım 

Acıma, hüzün duygularını mı benimseyeceğim, anlamadım 

Neden anlayayım ki, ben eksik değilim 

 

Bülbülün tatlı mı tatlı sesini duyamadım 

Ailemin sıcacık sevgi dolu bakışlarını göremedim 

Etrafımdaki insanlarla hüznümü, sevgimi, nefretimi paylaşamadım 

Ama ben eksik değilim. 

 

Bana yapılan haksızlıklara aldırmadım, sustum 

Milletin kurallarına uydum, aşağılandım 

Beni anlamadılar ama ben hep çabaladım 

Ama ben eksik değilim 

 

Çünkü biliyorum ki  

Eksik olan tek şey 

Beni anlamayan dünyadır. 

 

Ece AYDIN 10B 

Salim BABASHOV 10B 
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Sayı 3 

Cem Alperen YILMAZ  

öyle şeyler yazılıp çizildi ki  

her biri anlattı  

aşk denen illeti  

şiirler, filmler, kitaplar, şarkılar  

her biri ağlattı  

aşık olan herkesi 

aslında herkes tanırdı kendi katilini  

ama kimse istemedi müebbetini  

ve herkes kabullendi bu uğurda ölmeyi  

benim seni sevişim unutmak için değildi  

senin benden gidişin unutmama yetmedi   

senle geçen her gece bir ömre bedeldi  

aşkından ölenler beni görse yaşamak isterdi 

seven adamın işi değildir ölmek  

umutlarını da kendinle birlikte gömmek  

hangi aşka olmuş ki örnek  

sevene göstermek gerek sevilen için ölmek  

iki tarafa da eziyet  

nihayetinde görüşmek elbet  

ancak bunu uzatmaya ne gerek 

her bir sözün ayrı bir sem 

otur iki dakka al bir dem  

nedendir bu öfken  

 

vuramam duygularıma gem  

yoksa olacağız adem 

hele ben de gidersem 

 

her bir bakışın ayrı bir gizem 

çözmek için içtim kasem  

sözden dönersem ne der el alem 

 

sen burada yokken havada hep bir matem  

sanki benim cenazem  

koymaz bana seni oradan göreceksem 

 

sen yoksan elzem bana senden bir eşlem 

olmadı hiçbir kalp kalbime merhem  

oysa hepsi sanem  

 

yetmez mi bu özlem  

duygularımda yoktur şüphem  

her şey gayet müphem 

senleyken her yer muhteşem 

sen yoksan cennet bile cehennem  

o yüzden sadece sensin mübrem  

 

değmesin sana hiçbir namahrem 

madem olamadık senle bir hem  

kalmasın arkamda dide'm 

 

(sem: zehir 

dem: soluk 

gem: karşı çıkmak 

adem: yok olmak 

kasem: ant,yemin 

matem: yas 

elzem: gerekli 

eşlem: kopya 

sanem: çok güzel kadın 

müphem: açık, belli 

mübrem: lazım olan 

namahrem: yabancı, el 

hem: birlikte 

dide: göz) 

ŞİİR
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Sayı 3 

Ben düz adamım, 

düz yazarım, 

düz konuşurum, 

burnumun dikine dümdüz giderim, 

düz yürürüm, 

düş kurarım bazen de 

düzüm işte, buyum. 

Yanıltmacam, hilem yoktur; düzgünümdür, 

belki de bu yüzden üzgünümdür. 

Lafım açık, 

  çayım demli ama şekerli 

duygularımın griftliği yanıltmasın sizi, 

sevmişim belli ki. 

Her şey yazılmış sana dair. 

Yaşadıklarından öğrendiklerini yazan Behramoğlu. 

Yolu ilk yarılayan Cahit Sıtkı. 

Bırakmamış kendinden sonrakine ne bir cümle ne de kelime.  

Adını ilk gizleyen Asaf. 

Benim yerime özledim seni diyen Can. 

Fark etmezsin diye eklemiş ben sana mecburumu İlhan. 

unutunca geçer mi? 

sen gidince biter mi? 

unutunca geçseydi kaç defa sevecektim seni  

seni nasıl sevdiğimi hiç bildin mi 

yahut ellerimi ellerinde hissettin mi 

unutmaya çalıştım da  

mecbur muyum unutmaya  

Alzheimer olmadım, unutamadım da  

öyle beylik sözlere gerek yok 

unuttum elbet kokunu  

giderken demişsin ben hiç sevmedim onu  

doğru mu 

içimde kalmasın da ne olacaksa olsun umurum değil  

yazardım normalde sana bunları ama kağıt kalem bu gece benle değil  

onlar da yorgun tabi, kağıtta pahalılandı çok göstermiyor kendini  

aynı sen gibi  

muhtaçmışım sana  

mecburum da galiba 

unutamadım da 

Cem Alperen YILMAZ  

ŞİİR
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I.  

şimdi sen diyorsun ki zordayım gel  

muhtacım gel 

dardayım gel  

geleyim bari diyorum içimden, dışım başka konuşuyor  

bir türlü uyuşmuyor içimle dışım  

kopukluk oluyor, böyle olmuyor  

geleyim gelmesine de nereye  

bıraktığım yerde değilsin, gibi hiç değilsin  

II.  

ne mutlu son vardır ne sonsuz mutluluk  

sadece bir son vardır 

mutluluk buna dahil değil  

sondan sonra gelen kırgınlıklar  

ondan sonra gelemeyen mutluluklar vardır  

mutluluk buna dahil değil 

her güzelliğin bir sonu vardır  

mutluluk, yine dahil değil 

Sayı 3 

Cem Alperen YILMAZ  11A 

III. 

kuşlar senden yana, öterler adını  

rüzgarlar getirir kokunu  

kurak gözlerime yağdırdığın yağmurlar  

yaşatır bir bitki gibi dokunu  

şimdi çevirmişsin bana Eros’un okunu  

ama kalmadı insanın son bir umudu  

sanırım yapılacak tek şey buydu  

  

“Tüm işlerimi hallettim tüm vedalarımı ettim 

Elimdeki her şeyi fakire verdim, arkamdan ağlayacak olanlarla günümü geçirdim  

Son akşamımı geçirmek üzereydim, karışık duygular içindeydim 

İlerleyen saatlerde kendimi daracık bir adada buldum 

Eski fotoğraflara bakıyorum, anılarımı görüyorum”  

Tüm hayatı boyunca bunlardan kaçmaya çalışan, şu an sadece bunlara tutunmaya çalışıyordu  

Çünkü artık anlamıştım ki yanımda sadece bunları alabilecektim 

Biraz hüzün, biraz korku ve birazdan huzur içindeydim 

Masamın altındaki tozlu ve kirli çekmeceyi açtım 

İçinden bir parça kağıt ve kalem çıkardım ve yazmaya başladım 

Teşekkür ettim beni teselli etmeye çalışanlara, özür diledim 

Hayatımdan uzaklaştırmaya çalıştıklarımdan 

Vasiyetimi yazdım ve bıraktım kalemi masaya  

Yatağımı topladım ve odayı tek başına aydınlatmaya çalışan tozlu lambayı kapadım  

Ay ışığını içeri alan küçük camı kilitledim ve kendi kendime konuşarak daha iyi olabilirdi  

dedim. 

 

Eren KANLI 11B 

ŞİİR
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Sayı 3 

BEKLE DEDİ 

Bekle dedi gitti 

Usul usul arkasına bakmadan sessizce gitti. 

Ne yağmurlar ne sonbaharlar geçti gitti 

Geriye ise sadece beklentiler kaldı 

 

Sen benim geceme gündüz olmuştun 

Sonbaharları bütün parlaklığıyla doğan güneş olmuştun 

Sen benim evim, ailem olmuştun 

Şimdi ise sonbaharda yapraklarını döken bir ağaç misaliyim. 

 

Defne ARICI 11B 

KUTUP EKSPRESİ 

Hiç hissettin mi rüzgarı teninde 

Hiç izin verdin mi saçlarını dağıtmasına  

Hiç gözlerini kapatıp şükrettin mi Allah’a  

Gözlerini kapayınca bu yurtta 

Olmak istediğin yerdesin 

Belki de başından beri olman gerektiği yerde, 

Kutup ekspresinde 

Yüzünü döndüğünde kutba 

Yol gösterecek kainat sana 

Ve eşlik edecek tüm yol boyunca 

Gözlerini açınca bu yurtta 

Göreceksin kutup ışıklarını sonsuzlukta  

Ve ömrünün sonuna kadar 

Taşıyacaksın kalbinin en derin huzurunda  

Eliz Mina TANRIVERDİ 11B 

İÇİMDEKİ SEN 

Sert bir rüzgar gibi 

Esiyor içimdeki fırtına 

Fırtınam gibi geliyorsun 

Aklıma… 

 

Aklıma geldiğin anda 

Başlıyor benim fırtınam… 

 

Ben hep yalnızdım içimdeki 

Fırtınam ile, ama sen geldin 

Fırtınam dökülüverdi denize. 

 

Yalnızdım hep ben içimdeki fırtınam ile… 

Seninle 

Simla ÖZDEMİR 11B 

Eliz Mina TANRIVERDİ 11B 

BAZEN 

Düşünüyorum bazen 

Niye böylesin diye 

Bazen de susuyorum 

Düşünmeye değmezsin diye 

Sahi neydi bu içindeki? 

Öfke bana mıydı? 

Ben seni bulmaya çalışırken. 

Simla ÖZDEMİR 11B 

ŞİİR
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Sayı 3 

Kim olursan ol var ona ihtiyaç, 

İnsan için en iyi arkadaş, 

Tüm Dünya’yı geride bıraksan bile, 

Asla vazgeçemeyeceğin en değerli sırdaş, 

Parayla pulla ölçülmez değeri, 

Laf uçar yazı kalır dememiş boşuna atalarımız, 

Astronot olup uzaya da gitsen, 

Rahat ol yanındaysa kitabın, 

Israrla ayrılma ondan, sıkıca sarıl! 

 

Sarıldıysa dört bir yanın uzay boşluğuyla, 

En iyi arkadaşın hep yanında, 

Verdiğinden fazlasını almak istiyorsan eğer, 

İçindeki çocuğa olur en iyi rehber, 

Nerede olursan ol,değişmez bu değer. 

 

Yazan ve çizen: Mavi BULUT 6B 

Hayat kısa, dert uzun 

Sevgi kısa, aşk uzun 

YALNIZLIK 

Bağırsak kimse duymuyor 

Çağırsak kimse gelmiyor 

Anlatsak kimse anlamıyor 

Kim bize yardım edecek? 

Sen söyle 

Eylül GÖKÇE 6B 

KARANLIK 

Her yer karanlıktı. 

Her yer bomboştu. 

Bağırdığımda sesim yankı-

lanıyordu. 

Çağırsam kimse duymuyor. 

Ben bir karanlığın içinde 

Tek başıma sadece 

Ben kalmıştım. 

UÇUP GİTMEK 

Toprağa sürdüm ellerimi 

Baktım gözlerimle sevdim 

Toprağı kalbimle 

Her şey gibi  

O da uçup gitti. 

ŞİİR
 



 18 

 

Sayı 3 

HAYAT 

Ne hızlı geçti 

Bir ömür. 

İş güç derken 

Geldi geçti anılar. 

 

Zaman çok değişik 

Bir gün yavaş geçerken 

Nasıl geçer yıllar? 

 

Tamam hayat kısa 

Ama bu kısa zamanımızı, 

Geçirirsek sevdiklerimizle, 

Belki biraz olsun, 

Mutlu olabiliriz.  

Asya BOYBADA 6B 10 KASIM 

Niye hiç ses yok, neden susuyorsun?  

Neden karardı hava, neden mutsuz herkes?  

Noluyor, niçin balıklar, kuşlar devriliyor? Noluyor? 

Bu siren sesi de ne, kıyamet mi kopuyor?  

Biri bana anlatsın noluyor? 

Çevremdekilere bakıyorum, 

Gözlerinden akan damlalar, 

Kuruyan bu dereleri doldurabilecek gibi. 

Fakat hâlâ anlamıyorum, noluyor? 

Günlerden 10 Kasım 1938 

Kim bilebilir bu insanların suskunluğunun sebebini, 

kim? 

 

Sude YILDIRIM 6A 

29 EKİM 

29 Ekim’dir Türk’ün özgürlük günü. 

Hiç korkmadan savaşanlar sayesinde gördük bu günü. 

Asılsın bayraklar geldi büyük bayram. 

Nur içinde yat sen ey büyük Atam. 

 

Senden bana armağandır bu büyük Cumhuriyet. 

Hayatımın sonuna kadar koruyacağım elbet. 

Sayende tadılan en güzel şey hürriyet. 

Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet. 

 

Celine Feryal KİP 8A 

ŞİİR
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Sayı 3 

SONBAHAR 

Her sonbaharda dökülür yapraklar 

Başlar yeni umutlar 

Bir Anka’nın doğuşu gibi 

Doğar yeni hayatlar 

Yol almış yapraklar 

Umut bahçene, 

Sen yeni hayatına kavuş diye. 

Her sonbaharda dökülür yapraklar 

Başlar yeni umutlar 

Yeniden doğarsın hayata  

Umutlarını gerçekleştirebilesin  

Diye bu bahar 

   Eliz Mina TANRIVERDİ 11B 

 

Anlayamadık şu küçük şeyleri 

Belki de büyüğe olan arzularımız engel oldu buna. 

Büyük evler, büyük telefonlar, büyüyen büyüler… 

Ve karşısında küçüldükçe küçülen bizler. 

           Melis BİLGİÇ 

Türkçe Öğretmeni 

SENİ HİSSETMEK İÇİN 

Yağmur çiseliyor hafiften 

Dökülüyor sararmış yapraklar 

Yavaş yavaş, 

Ve ben kapatıyorum  

Gözlerimi, hissetmek için seni. 

Çiseleyen yağmur damlaları 

Hafiften vuruyor yüzüme 

Tek hissettiğim yağmur oldu 

Senin varlığını hissetmek isterken  

   Simla ÖZDEMİR 11B 

ŞİİR
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BODRUM 

Bembeyaz evleri, pespembe begonvilleri ile bilinen bir yer  

Oralarda bir yerlerde Bodrum var bilir misin? 

Dalgalarıyla çocukları coşturan masmavi denizi 

Renkli renkli bahçelerinde hayvanlara yer veren güzel insanlar  

Umuduyla, yazıyla, kışıyla sevilen Bodrum var bilir misin? 

Mahallende koşanlar, sahilde denize girenler Bodrum’dur bilir misin?  

       Kemal Emre SAVAŞÇI 6A 

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

Öğretmenler günü kutlu olsun. 

Neşe dolu bir yıl olsun. 

Çiçekler ve mektuplarla dolu bir odanız 

olsun. 

İyi ki benim öğretmenimsiniz. 

 

Elmaslar görürüm gözlerinizde. 

İpek gibi yumuşak sesinizle 

Yardımsever kalbinizle 

 

MARMARA 

Melekler yaşar okulumuzda, 

Anılar biriktiririz burada, 

Rengârenk bahçemizde, 

Marmara Kolejinde. 

Aslında hepimiz bir bütünüz, 

Renklidir dünyamız. 

Aileyiz hepimiz. 

Simza SARAÇLI 6A 

ŞİİR
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Sayı 3 

 Yanıyordu şömine karşısında, alev topu. 

İçindeki odunların, kozalakların çıkardığı sesi du-

yuyordu. Sıcacıktı. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi. 

Düşündü belki de şöminenin sıcaklığı değildi. Ya-

nındaki insanların sıcaklığıydı. O an hissetti soğuk 

havayı. Yalnızlığın soğukluğuydu bu. Sahiden, 

şimdi ne olacak? 

 Şömine hâlâ yanıyor. Elinde albümler var. 

Albümlerin içinde fotoğraflar, fotoğrafların içinde 

anılar, anılarda geçmiş, geçmişinde ise… Şömine-

nin karşısında oturuyor. Albümün kapağını açtı. 

İçinde hâlâ fotoğraflar var. Hatırlamak istiyordu. 

İlk fotoğrafı albümden çıkardı. Fotoğraf bu şömi-

nenin başında. Yanında insanlar var, o da var. Yıl-

başı diye anımsıyor. Elindeki şarap dolu bardakla 

gülümsüyor kameraya, tabi o çok sevdiği saçları 

uzundu. Şimdi ise omuzlarına geliyor. O ana dön-

mek istedi. Yine öyle mutlu olmak saçlarının uzun 

olmasını istedi. Albümdeki diğer fotoğrafları teker 

teker çıkardı. Bütün güzel günler gözünün önüne 

geldi. Geçmişiyle mutlu olmayı denedi. Her fotoğ-

rafı çıkarırken bitmemesi için öbür sayfaları korka-

rak açıyordu. Hâlbuki biliyordu biteceğini. Ama 

her seferinde bu düşünceyi kafasından kovdu. Al-

bümleri aldığı dolaba gitti. Dolap şöminenin ya-

nında. Dolapta bir kutu var. Kutuda mektuplar. 

Her birinde ne yazdığını yarım yamalak hatırlıyor. 

Hatırlamak istemiyor. Güzel İzmir’den yazmıştı 

mektupları. Hepsini değer vermeyi bilmeyen İstan-

bul’a göndermişti. İnsanları da değer bilmiyordu. 

Kibirliydi bir kere. Pis, kirli şehir insanlarını da 

kendine benzetmiş. İstemedi o mektupları. Nefret 

etti mektuplardan, İstanbul’dan, ondan. Ya da sa-

dece nefret edebilmeyi istedi. Bilemedi bir an ne 

hissetmesi gerektiğini ama zaten ne hissetmesi ge-

rektiğini bilmeli miydi? Hissetmek bilinçli yapıla-

mazdı ki. Eğer istediğim gibi hissedebilseydim on-

dan nefret ederdim diye düşündü. Çünkü şuan ne 

hissettiğini bilmiyordu. Mektuplar. Neden almıştı 

ki mektupları. Mektuplardan birini aldı. Okuyacak-

tı. Zarfın kapağını açtı. İçinden ince kâğıdı çıkardı. 

Dörde katlanmış kâğıdın sayfalarını açarken mek-

tubu yazarken hissettiği duyguları tekrar yaşadı. 

Kendi kendine ne kadar salakmışım diye gülmeye 

başladı. Gülüşleri ağlamaya döndü. Sonra sinir kri-

zi. Bağırış çağırış. Mektuplar. Yırtmaya başladı 

hepsini teker teker. Kendine olan sinirinin, insanla-

ra olan sinirinin geçmesini istedi. En çok da geç-

mişe olan anılara olan sinirinin... Onları sevmek 

istedi.  

 Şömine hâlâ yanıyor. Artık ne ağlıyor ne 

gülüyor ne de bağırıyordu. Sinirliydi yine de öfke-

li, belki de kırgın. Yırtılmayan mektupları özenle 

kutudan çıkardı. Albümdeki fotoğrafları da. Kızgın 

ve kırgın olduğu geçmişten izler kalmazsa geçer 

diye düşündü. Fotoğrafları tek tek şömineye attı. 

Sonra mektupları… Çıkan dumanla bu dünyada 

kalan geçmişin izleri uçup gitti. Arkasını dönerek 

odadan yavaşça çıktı. O da biliyordu mutlu olduğu, 

onunla olduğu, tek başına olmadığı geçmişin onun-

la kaldığını ki o ateşe kendini atmadığı sürece 

onunla kalacağını. Sandalyenin üzerinde duran hır-

kasını aldı. Sakin adımlarla balkona çıktı. Güzel 

İzmir’in havasını içinde çekti. Aldığı nefes bütün 

anılarıydı aslında. Sonra bir an düşündü. Yoksa 

İzmir’i de mi yakmalı? 

Nehir ÖZDEMİR 9B 

İZMİR’İ DE Mİ YAKMALI? 

“Bilemedi bir an ne hissetmesi gerektiğini 

ama zaten ne hissetmesi gerektiğini bilmeli 

miydi? Hissetmek bilinçli yapılamazdı ki. 

Eğer istediğim gibi hissedebilseydim ondan 

nefret ederdim diye düşündü.“ 
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Sayı 3 

      ALIŞTIM ARTIK 

 
İki dükkânın arasında kalan kuytu boşluktaki yalnız ve sessiz sokakta iki kartonla birleştirilip 

yapılan sert yatakta uyanıyorum yine bu sabah. Her zamanki gibi ekmek arama macerasına girecektim 

bugün. "Altı senedir aynı şeyi yapıyorum, artık alıştım zorluklara." diyorum kendi kendime ama 

alışamadım henüz. Zor geçiyor hayat benim için. "Normal tabii annen baban yok senin yolda tek 

başınasın." diyorum yine kendi kendime ama sevmiyorum işte.  

İnsanları görüyorum her gün o kara gözlerle bakıyorlar bana, dilenci sanıyorlar umursamıyorlar be-

ni. Gözlerim doluyor ağlamaya başlıyorum. "Alıştın artık." diyor iç sesim ama durum ortada. Ağlayınca ne 

kadar güçsüz olduğumu hatırlıyorum. Kalkıp ekmek aramaya çıkıyorum. Yine aynı insanları görüyorum, 

onlar alışmışlar beni her gün görmeye. Ben ekmek bulmak için yoluma devam ediyorum ama ekmek bula-

mıyorum tabii yine. "Aç kalmaya da alıştım artık." Hayır. Aç kalmaya da alışmadım, hiçbir şeye 

alışmadım, diye bağırıyorum ama tüm dikkati üzerime çekiyorum. İnsanlardan çekinip ev saydığım yere 

koşturmaya başlıyorum. 

Sert karton yatağıma geldiğim zaman düşünüyorum günümü. "Zorluklara alıştım, aç kalmaya, in-

sanların zulmüne alıştım." diyorum ama alışmadım. 

Nehir ALTINKAYA 9B 

BİR YAZ GÜNÜ 
 

Sıcak bir yaz günüydü. Haberlerde bile bu günün yılın en sıcak günü olduğunu söylemişlerdi. So-

kaklarda kimse yoktu. Olsa bile gölge bir yerde oturuyorlardı. Bir kişi dışında. Sokağın ortasında şapkasız 

bir kız dolaşıyordu. Annesi arkasından milyonlarca kez söylemesine rağmen yine de şapka takmamış olan 

bir kız. Şapka almak için eve gitse bile işe yaramazdı. Ev çok uzaktaydı. Yaklaşık on beş dakikadır insan 

görmeden sokakta yürüyordu. Birden arkasından bir koşma sesi geldi. Arkasına baktı. Bu annesiydi. Kafa-

sına şapka geçirirken “Senin sayende sabah sporumu yapmış oldum.“ dedi. Kız daha teşekkür edemeden 

annesi gitti. Annesi sadece markete gitmesini istemişti ama bu sanki kıza çok büyük bir görev gibi gelmiş-

ti. Markete vardığında içinde tuhaf bir his vardı. Alacağı her şeyi aldıktan sonra büyük bir sorunu fark etti: 

Parasını evde unutmuştu. 

Öykü GÜLEN 7B 

YARIN 

  

Bir genç hayal edin ki her sabah uyanırken bir stresle ya da önceki geceden kalan yorgunlukla ka-

fasında dolaşan milyonlarca sorunla kalkan ve bunlar yetmezmiş gibi gelecek kaygısı düşünmeden dura-

mayan bir genç. Aile geçim sorunuyla uğraşıyor ve bu genç ileride ailesine bakmak zorunda. Problemler 

başka problemleri ortaya çıkarmaya çok yakın. 

 Saat 6… Genç yeni uyanıyor, hava karanlık, sabahın stresi tüm vücudunu sarmış durumda. Kafasını 

dağıtmak için dışarıya çıkıyor ve biraz yürüyor. Dışarıda ailesiyle vakit geçirmek gibi klasik hafta sonu 

rutini olan arkadaşlarını görüyor ama yine de vücuduna hükmedemiyor ve hayal etmeye başlıyor. Ailesiy-

le deniz kıyısında yürüdüğünü onlarla gülüp onlarla ağladıklarını hayal ediyor. Babasının para kazanmak 

için her işte çalışmadığı annesinin evde yalnız kalmadığı günler düşlüyor. Problemler yaklaşıyor.  

 Saat akşam 10… Genç bir limanda merdivenlerin üzerine çıkmış yarını düşünüyor. Ayaklarının al-

tında uçsuz bucaksız deniz, rüzgâr şiddetli… Rüzgâr hızlandıkça daha depresif olmaya başlıyor, normal-

den daha sinirli, kalbi gittikçe hızlanıyor tüm bu yaşadıkları onu bitirmiş durumda, hiçbirinin üstesinden 

gelemeyecek. Vakit gittikçe daralıyor, intihar artık kaçınılmaz. Artık problem yok.  

 

Ömer DEMİR 9B 
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Sayı 3 

Yeni bir okul yeni bir başlangıç demektir, 

değil mi? Pek sanmıyorum. Özellikle ortaokulun 

ortasında hilkat garibesi gibi sınıfa geliyorsanız 

yazdıklarımı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum: 

 

Sınıftan içeri adım attım. Sınıf da bildiği-

niz sınıf işte yani sıralar, plastik turuncu sandalye-

ler, dolaplar... Pek tuhaf bir şey yok, değil mi? Bir 

de içindeki “ilginç” öğrenciler olmasaydı daha iyi 

olacağını düşünüyorum. 

“Pekâlâ” dedim içimden. Anlaşılan bu yılın da di-

ğerlerinden pek bir farkı olacağı söylenemezdi. 

Derin bir nefes aldım ve içimden: “İşte başlıyo-

ruz.” dedim. Bu yıl fırtına gibi geçecekti! Öncelik-

le işe arkadaş seçmekle başlamaya karar verdim. 

İlk seçtiğim kişiyle ilk tanıştığımda doğrusu pek 

gözüm tutmadı onu ama herkese bir şans verilmesi 

gerektiğini hatırlayıp onunla arkadaş olmaya karar 

verdim. Böylece okuldaki ilk günüm başlamış ol-

du… 

İlk iş İngilizce sınavına girmekti. Sınav da bana 

göre pek kolaydı zaten! 

Sonra doğduğumdan beri kitap aşığı oldu-

ğum; bazen inek diye alay edildiğimi herkes bildi-

ği için kütüphanenin yolunu tuttum. Kütüphane de 

pek hoşuma gitti! Direkt fantastik kitaplarından ilk 

gördüğüme elimi attım. 

Kitabı kütüphane öğretmenine gösterdi-

ğimde pek bir şeye dikkat etmedim. Fakat çok ya-

kında yanıldığımı anlayacaktım… Nihayet hafta 

sonu geldiğinde sörf antrenmanım için çantamı 

sırtıma atıp Yalıkavak’a yollandım. Döndüğümde 

bitkindim. Direkt bir duş alıp bir şeyler çiziktirme-

ye koyuldum. Sonra da uyuyup kaldım. Uyandı-

ğımda bir şeylerin ters gittiğini sezdim. Kütüpha-

neden aldığım Alacakaranlık’ı okumaya başladım. 

Mutfağa bir bardak su almak için gittiğimde bir 

anda her şey karardı ve gözlerimi açtığımda kendi-

mi yerde buldum. Kalkıp gerindim. Bu sabah pek 

şanslı olmadığım apaçık ortadaydı. İç çekip kulak-

lığımı aldım. Daha doğrusu almaya çalıştım. Elim-

deki dayanılmaz acıyı hissedene kadar… Sabah 

sabah bu şansla ben bir yere varamazdım ki! Tam 

diğer  elimi telefonuma atıyordum ki hışırtı sesleri 

duydum. Aman ne harika! Annem ve babam da 

uyanmış, harika sabahıma harika bir şekilde de-

vam etmemi resmen sağlıyorlardı! Çabucak telefo-

numu saklayıp çaresizce kaderimi beklemeye baş-

ladım. Kahvaltımı edip doğru okula gittim. Oku-

lun önünde takılıp düşmeyeyim mi! Artık yavaş 

yavaş sinirlenmeye başlamıştım. Of çekip törene 

gittim. 

Okul nihayet sona erdiğinde koro olduğunu 

hatırladım. “Ağlayacağım artık yaaa!” diye yakın-

dım. E ne yapalım koro korodur! Bugün kesinlikle 

anormal bir şekilde berbat geçiyordu! “Bari kanti-

ne uğrayayım!” dedim içimden. Kantine gittiğim-

de cebimde bir kuruş para yoktu! Borç defterinde-

ki adımın yanında da on lira yazıyordu. Bir de yet-

mezmiş gibi koroya bayağı bir geç kalmıştım! Ar-

tık bu durum bana biraz tuhaf gelmeye başlamıştı. 

Yani ne diyebilirim ki! Bugün kesinlikle aksilikler 

ile doluydu! Koro bittiği anda eve dönüp kendimi 

yatağıma attım. 

Bugün yüzde yüz berbattı. Uykuya daldı-

ğım anda garip rüyalar görmeye başladım. Mesela 

ben gözünü kan bürümüş bir vampire dönüşüyor-

dum. Ter içinde uyandım. Dilimi ağzımın içinde 

gezdirdim.  Allah’a şükür vampir olmamıştım! 

“Ben güya on iki yaşındaydım korktuğum şeyler 

iyice garip!” diye bağırdım. Üstümü giyip okula 

gittiğimde bence hiç hayra alamet olmayan bir şey 

gördüm… Okulun önünde çıkmış bir yangın! Ar-

tık bıkmıştım bu aksiliklerden! Bir de sorunlar bu-

rada bitseydi keşke… Okulun içinde bizim sınıfı-

mızdan iki erkek, bir kız kaldığını fark ettiğimde 

kendimi beni tutanlardan kurtarıp yanan okulun 

içine daldım. Okula daldığımda ilk fark ettiğim 

kalın bir çığlık sesiydi. Bu sesin kime ait olduğun-

dan kesinlikle emindim. 6/A’ya doğru koşarken 

arkamdan beni takip eden dev yangın setini gör-

mezden gelmeye çalışıyordum. Kendimi sınıfa 

attım. Sanki her şey yavaş çekimdi. Önümdeki 

manzara korkunçtu: Bizim sınıftan üç kişi; biri 

cansız bir şekilde yerde yatıyordu! Arkadaşlarım-

dan en güçlü olanı seçip onu yerden kaldırdım. 

AKSİLİKLER 

Bölüm 1:Neler Oluyor!? 
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Ölmek üzere olan ve ölü gibi görünen iki kişiyi birlikte yerden kaldırdık. Koşarak binadan çıkar-

ken biri yere yığıldı. Bir seçim yapmak zorundaydım ya üç kişiyi kaldırıp binadan yavaşça çıkacak ya da 

sadece birini alıp hızlıca çıkacaktım. Zor olanı seçmeye karar verdim. Üçünü de kucaklayıp kendimi bina-

dan dışarı attım. Önümdeki ambulanslardaki hemşirelere arkadaşlarımı teslim ettim. Görev tamamlanmış-

tı. Daha neye uğradığımı anlamadan etraf beni çeken kameralarla doldu. En iyi arkadaşlarım var güçleriy-

le bana sarıldılar. Yorgundum ama üç kişiyi kurtarmanın verdiği mutluluk bana yorgunluğumu unutturdu.   

Lara Nur MERİÇ 6A 

HİKÂYE DÜNYASI 

 
 Geçen haftaydı sanırım. Aklıma bir şey geldi. Çatı katına çıkıp annemin eski eşyalarını karıştırma-

ya başladım. Birden gözüme bir şey çarptı. Parlak bir şeydi. Hemen elime aldım. Bu bir “düşünce defte-

ri”ydi. Annemin yanına gittim. Kitabı görünce söylediği tek şey şu oldu: “Demek senin de zamanın gel-

di.” Bu defter, aile büyüklerinin birbirlerine verdikleri bir deftermiş. Anneannemden anneme, annemden 

de bana… 

  Sıradan bir hayat, sıradan bir pazartesiydi. Her zamanki gibi saat yedide kalktım, giyindim ve kah-

valtımı yaptım. Ardından okula gittim. Okuldan dönerken kardeşimi aldım ve eve doğru yürüyorduk ki 

bir parıltı gözüme çarptı. Kardeşime “Şu parıltıyı görüyor musun?” diye sordum. “Ne parıltısı?” dedi. O 

zaman kardeşimin benim gördüğüm parıltıyı görmediğini anladım. Parıltı, çok tanıdıktı. Defterin parıltı-

sıydı. Defteri yere bıraktım, parıltı kayboldu. Dokundum, tekrar parlamaya başladı. Kardeşimle birlikte 

deftere dokunduk. Biz deftere dokunur dokunmaz defterin içinden bir peri çıktı. Bize doğru uçtu ve şun-

ları söyledi: “Size ihtiyacımız var. Hikâye Dünyası’nda etraf çok karışık ve bu karışıklığı ancak siz çöze-

bilirsiniz. Yoksa şimdiye kadar biriktirdiğimiz ve özenle sakladığımız bütün hikayeler yok olacak.” Peri-

nin sözleri bitti ama biz cevap vermeye fırsat bulamadan kendimizi HikayeDünyası’ndan bulduk.  

 Bizi buraya getiren perinin adı Emma’ydı. Emma, Hikâye Dünyası’nın baş kütüphanecisiydi. Te-

laşlı telaşlı bize olayı anlatmaya başladı. Sakinliğiyle ünlü Sakinlik Devi, birden Emma’ların yaşadığı 

köye saldırmış, hikayelerin arşivlendiği odaya kendini kapatım bütün hikayeleri yemeye başlamıştı. Em-

ma, durumu kütüphanenin en üstünde bulunan gözlem odasındaki alarmların çalmasıyla anlamıştı. 

Alarmların çalması demek arşivdeki hikayelerin zaman geçtikçe azalması anlamına geliyordu.  

 Arşiv odasından, Sakinlik Devi’nin yediği hikayelerin şapırtısı geliyordu. Emma devin ağız şapırtı-

larını duydukça daha da sinirlendi ve en sonunda “Yeter artık! Yeme hikayeleri.” diye bağırdı. Kardeşim 

“Emma, bağırarak hata yapıyorsun. Bence bizim sihirli sözcüğümüz ‘lütfen’ olmalı.” dedi. Emma, devin 

ricadan anlamayacağını söyledi ama sonrasında ben, kardeşim ve Emma hep bir ağızdan “Lütfen, hikaye-

leri yeme artık!” diye bağırdık. Bir süre sonra devin şapırtıları kesildi ve kapı yavaşça aralandı. Dev elle-

rinde kağıtlarla bize bakıyordu. Biraz mahcup ve biraz da üzgündü. Dev, hikayeleri yemeyi bırakınca 

alarmlar da sustu. Bir süre sonra onunla konuşunca neden böyle bir şeyi yaptığını anladık. Durumu anla-

yınca hepimiz çok üzüldük. Çünkü dev, tek başınaydı. Sevgisiz ve mutsuzdu. Bu nedenle de etrafa zarar 

vermek istemişti. Dev ve Emma bir anlaşma yaptılar. Dev canı sıkılınca, dertleşmek isteyince Emma’nın 

köyüne gelecekti. Buradaki insanlarla konuşacak, kütüphanede kitap okuyacak ve yalnızlığını giderdikten 

sonra tekrar evine dönecekti. Dev, anlaşmadan sonra evine gitti ve köy sakinleşti. Biz görevimizi yerine 

getirdikten sonra Emma bizi evimize ışınladı.  

 Düşünme defterine gelince… Defter benden sonraki nesle geçecek ve ben sıramı savmış olacağım.  

 

Özgül YAĞCI 5-B    
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Bir zamanlar saçı mavi, gözleri güneş gibi sarı, beline kadar saçı ve hafif tozpembe dudakları 

olan bir kız varmış. Kız, bulutta doğmuş. Tek başına bulutta yaşamak çok sıkıcıymış ama istese de yere 

inemiyormuş. Zaten çok da fazla yere inmek istemezmiş Çünkü aşağısı gıpgriymiş, bulutların üstü ise 

masmavi.  

Günlerden bir gün düşüyormuş gibi bir hisle uyanmış (zaten her zaman öyle uyanırmış) ama aşa-

ğıya baktığında griliğin içne doğru indiğini görünce korkudan ve şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiş. 

Yere indiğinde bir arabanın üstüne düştüğü için pek de canı acımamış.  

Kız yolda ilerlemeye başlamış. Gitmiş, gitmiş ta ki yanında deniz olan bir ağacın altına gelene 

kadar. Durmuş, yukarıya bakmış, ağaca çıkmaya başlamış. Sonra bir dalın üzerine oturmuş. Uzun bir sü-

re aşağıya baktıktan sonra sanki yanında biri varmış gibi bir endişeye kapılmış. Hızlıca arkasına bakmış.  

Kız:  

- Aaa! Sen de kimsin? 

Çocuk:  

- Merhaba, korkuttuğum için özür dilerim. Ben Kenji. 

Kız: 

- Merhaba Kenji. Burası neresi? 

Çocuk: 

- Burası İngiltere. Sen neredensin? 

Kız: 

- Ben mi? Şey, aslında ben bulutta doğdum.  

Çocuk: 

- Gerçekten mi?  

Kız: 

- Burada beni götürebileceğin bir yer var mı? 

Çocuk: 

- Var. Beni takip et. 

Kız ve Kenji yola koyulmuşlar. Bir süre yürüdükten sonra çayırlık bir alana gelmişler. Kız burayı 

çok beğenmiş. Burada kalmak istediğini söyleyerek, koşmaya başlamış.  

Kenji: 

- Tamam da, senin adın ne? 

Kız: 

- Benim adım... Aslında benim bir adım yok.  

Kenji: 

- Tamam, anladım sorun yok. Hadi sana bir isim arayalım. 

 Sonra birlikte isim aramaya başlamışlar ve çok yakın arkadaş olmuşlar.  

Serin TAVUKÇU 6A 

BULUTTAN DÜŞEN ÇOCUK 

H
İK

Â
Y

E
 



 26 

 

Sayı 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merhaba ben Marnie, ben sarı saçlı, mavi 

gözlü bir kızım. Beni yaşlı dadım köşkümüzün 

bir odasına kilitledi. Ben ağlamaya başladım 

ama ağlamamı durdurabilen hiçbir şey olmadı. 

Ta ki odanın sonundan bir çatırtı gelene kadar. 

Ağlamayı kestim, odanın sonuna baktım. Pence-

reye döndüm. Cama biri taş attı. Camı açtım ve 

aşağı baktım ama hiç kimse yoktu.  

 Ertesi gün tekrar biri cama taş attı. Yine 

baktım hiç kimse yoktu. Bu sefer camı açık bı-

raktım ki hemen koşup bakabileyim. Beklemeye 

başladım ama hiçbir şey olmadı. Uyudum. Ertesi 

gün aşağıdan sesler gelmeye başladı. Ben korku 

ile uyandım ve yere kulağımı dayadım. Biri ateş 

etmiş gibi bir patlama sesi geldi. Ben korku ile 

sıçradım. Cama koşup dışarı baktım. Ama hiçbir 

şey olmamıştı. Çiçekler, böcekler uçuşuyorlardı.  

 Daha on beş yirmi dakika geçmişti ki tek-

rar ama daha güçlü bir patlama sesi geldi. Yerler 

bu sefer daha güçlü sallandı. İçimden keşke oda-

dan çıkabilseydim diye iç geçirdim. Aylar geçti 

artık patlama sesleri gelmiyordu. Zaten artık o 

kadar da korkmuyordum. Ama hâlâ bu odadan 

çıkmak istiyordum. 

 Günlerden bir gün, bir uğultu ile uyandım 

ama sanki evde hiç kimse yokmuş gibi bir ses-

sizlik vardı ve çok uzun bir süre sessiz kalmaya 

devam etti. Ne postacı geliyordu ne de evden 

süpürge sesi... Çok merak etmeye başlamıştım 

bu uğultunun nereden geldiğini. Çok rüzgârlı bir 

havada camı açık unutmuşsun gibi gıcırtılar da 

gelmeye başlamıştı. Birden başım dönmeye baş-

ladı. İlaç almak için yatağımın yanındaki küçük 

dolaba gittim. İlaçlarımı aldıktan sonra uyku 

bastırdı ve uyuya kaldım. Sonrasını hatırlamıyo-

rum. 

 Bana anlattıkları kadarıyla evden uğultu 

falan gelmiyormuş. Benim uydurduğumu söylü-

yorlar. Dadım bir buçuk ay önce depremdeki kı-

rılmış camları toplayıp atarken ayağı kayıp cam-

ların üzerine düşerek ölmüş. Annem ve babam 

katillermiş. Dadım beni korumak için odaya ki-

litlemiş. O patlama gibi sesler de ara sıra evi si-

lahla tarayıp bombaladıkları içinmiş. Sadece be-

nim olduğum odayı bombalamıyorlarmış. Bir 

gün yanlışlıkla benim odamın yakınına bombayı 

attıkları için öldüğümü sanmışlar. Sonra bu evi 

temizleyip başka bir aileye satacakları zaman 

benim odama girmişler ve beni gözlerim açık, 

hipnotize olmuş gibi duvara bakarken bulmuşlar.  

 Şu an akıl hastanesindeyim. Hafızamı kay-

bettim. Sadece bunlar aklımda kaldı… 

 

Serin TAVUKÇU 6A 

KURTARIN BENİ 

“Ertesi gün aşağıdan ses-

ler gelmeye başladı. Ben 

korku ile uyandım ve yere 

kulağımı dayadım.”  
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KONU: MUTLULUK 

MUTLULUKTAN AĞLAMAK 

 Dokuz yaşındaydım. Anneme bir gün bir mektup yazdım. Anne, ben kardeş istiyorum dedim. Bana 

“Babana yaz o mektubu” dedi. Babama iş çıkışı bir mektup yazdım. “Baba ben kardeş istiyorum.” de-

dim. Güldü. Bundan bir iki ay geçmeden annem beni beyaz duvarlı bir yere götürdü. Çok küçüktüm, ne-

rede olduğumu bile anlayamamıştım. Bana “Arabada bekle.” dedi. Çok merak etmiştim. Annem gülüm-

seyerek arabaya geldi. Yüzüne bakarak olanı anlayacağımı sanıyorsa, medyum olmadığımı bilmesi ge-

rekliydi. “Beliz” dedi. “ Ben hamileyim.” “Gerçekten mi?” derken ağlamaya başladım ama gülüyordum. 

Dokuz yıldır ilk defa aynı anda gülüp, ağlamıştım. Burnumdan akanlarla tüm yüzüm birbirine karışmıştı. 

Anneme sımsıkı sarıldım. Çok mutlu oldum. Bu güne kadar en mutlu olduğum anı sorsalar, hiç düşün-

meden “İŞTE O AN” derdim. 

Beliz KOBANBAY 10B 

 

         DEMİRCİ İLE AY 

 

 Kızıl göğün altında, 

 Kara toprağın üstünde; 

 Uzun bir karaltı, arkada, 

 Silik bir leke, duvarda. 

 

 Yok renkler ortada, 

 Hiç olmamışçasına; 

 Mavi sarıya karıştı, 

 Yeşil kırmızıya… 

 

 Bir kıvılcım, bur’dan öte, 

 Parlaktı, şimdiyse gölge; 

 Bir gölge, kirli zeminde, 

 Cılız bir ışık, gökyüzünde. 

 

 Alanı dardı yaşlı adamın, 

 Otururdu, altında tahtanın; 

 Bir eli kavrardı diğerini, 

 Anardı, dövdüğü demiri, 

 Tuttuğu çekicini… 

 

  

 

Dolu dizgin gülerdi, 

İsteyerek gitmedi; 

Çukura o uzatmadı kendini, 

Belki son bir gün bir gece istedi. 

 

 

Kızıl göğün altında, 

Kara toprağın üstünde; 

Uzun bir karaltı, arkada, 

Dolaştı, dolaştı, sindi duvara. 

 

Gördüğü alev dokunamadı, 

Yolu öylece aydınlatmadı; 

Karıştı mavi sarıya, 

Kendisiyse sayfalara… 

 

Baktı gökten yere ay, 

Işığıyla onu izledi, 

Atıldı öne, tutmak istedi; 

Ancak kara toprak gölgeyi gizledi, 

Aysa, yaşlı adamın ölüşünü izledi. 

 

  Eftelya Rana TOPAN 10B 
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KONU: ÖZGÜRLÜK 

ÖZGÜR RUHLU 
 

 İstediğimi o anda elde etmeyi seven biriyim. Bir şey yapmak istediğimde yaparım ya da o anda ya-

pamasam da amacımı gerçekleştirene kadar beni engelleyen kişiyi rahatsız ederim. Sabırsız diyebilirsiniz 

ama gerçekte değilim. Özgür ruhlu bir insanım. Elbet bazı zamanlar oluyor ki izin verilmediğinde yapmı-

yorum. Rüzgar nereye götürür ise oraya giderim ve yaparım yapacağımı. Sonuçta her şey benim isteğime 

bağlıdır. Örnek olarak, ne zaman basketbol maçı için Bodrum dışına çıksak hoparlör getiririm ve yol bo-

yunca müzik açabilirim veya açmayabilirim. Hoparlörüme başkası bağlandığında ve kendi müziğimi aç-

maya çalıştıklarında yapmamalarını söylerim ama bunu anlamak istemezler, beni rahatsız etmek isterler. 

Ben buna izin vermem. Ben kendi istediğimi yapamıyorsam kimse yapamaz diye düşünüyorum. Bir ör-

nek daha vereyim. Bodrum sokaklarında istediğim gibi müzik açar, dans ederek ve şarkılar söyleyerek 

yürürüm. Başkalarını da pek düşünmem çünkü biliyorum ki yaptığım şeyler kötü değil. Sadece diğer in-

sanların alışmaları ve öğrenmeleri gerekiyor. İstediğim şeye önem veririm. İstediğimi yaparım, arzuladı-

ğım şeyleri elde ederim çünkü ben benim. Saçma davranan, rahat, sistemi çok önemsemeyen, insanları 

yargılamayan, eleştirilere açık, eğlenceli, zeki biriyim. Beni durdurmayın.  

 

Erem William VELCH 10B 

KONU: DUYGULARIM TEKNOLOJİ BAĞIMLISI 

 

BENİM 

 

 Bağımlıydım, teknoloji bağımlısı. Sanki uyuşturucudan bahsediyor gibiyim, zaten onun kadar da et-

kisi var. Benim uyuşturucumun adı ise telefon. Ne mi yaparım telefonda? Oturup herkes gibi “Hangi açı-

dan fotoğraf çekersem daha güzel olurum?” değil ya da “Takipçi sayıma bak, artık ünlüyüm” de değil. Be-

nimkisi müzik bağımlılığıydı. Bulduğum şarkılar kesinlikle herkesin bildiği şarkılar değil. Asıl bağımlılı-

ğım bu noktada. Şarkılarıma bağımlıydım ben ve kimseyle paylaşmak istemiyordum, hâlâ istemiyorum. 

Benim bulduklarım kişiliğimi yansıtırdı bana göre. Başkası da hazıra konup benden almak isterdi, onlar-

dan kişiliğimi geri almak isterdim. Şarkılarımı sadece ben dinlemeliydim, başkası bilmemeli. Fotoğraflar 

da vardı telefonumun içinde elbet, onlar da bulunması zor hazinelerdi benim için. Tıpkı demin dediğim 

gibi onları da sadece ben görmeliyim, biriktirmeliyim, saklamalıyım. Telefonumun hafızasının yarısı bun-

lara, diğer yarısı da müziklerime gidiyordu resmen. Tabii ki fotoğraf dediğimi yanlış anlamayın. Benim 

fotoğraflarım değil, çizim için kullandığım insan yüzleri veya animelerdi. Buradan bakınca çok bencil ol-

duğum ortaya çıkıyor ama ben bunu kendim için yaptığım bencillik olarak görüyorum. Biliyorum ki ben 

şarkılarımı veya fotoğraflarımı biriyle paylaşınca içimdeki benlik bir anda yok olacak, başkalarına gide-

cek, sahip olduklarıma karşı soğuyacağım. Anlattıklarımın hepsi telefondaydı bunların da beni teknoloji 

bağımlısı yaptığını düşünmüyorum. Bu açıdan kendimi farklı kılıyorum. Evet… Bunlardan anlıyorum ki iç 

dünyam hep benci, ben merkezli ama kendimi mutlu ettiğim sürece memnunum durumumdan. Başkaları-

nın ne dediği umurumda değil. 

Not; Verilen konu beni yansıtıyordu, yazdıklarım benim dünyam, benim bir parçamdır.  

 

İlayda Sultan OKTAY 10B 
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YAĞMUR 
 

 Yoğun bir yağmur gecesiydi. Sevgililer birbirine sımsıkı sarılıyor, iş adamları korunmak için iş çan-

talarını başlarına geçiriyor ve ebeveynler çocuklarını koruyacak kuru bir yer arıyordu. Kasabanın şu yağ-

murlu halini izleyerek sımsıcak küçük evimde kahvemi yudumluyordum. İnsanları seyretmek her zaman 

sevdiğim bir şeydi ve kahve de olmazsa olmazımdı. Fakat yaşlılıktan artık gözlerimin eskisi kadar görme-

diğini ve kahve fincanını tutan ellerimin her gün daha fazla titrediğini hissediyordum. Neyse ki buna bu-

gün aldırmamaya çalıştım çünkü bugün çok özel bir gün benim için. Doğum günüm...  

 

 Bütün çocuklarım, torunlarım beni ziyarete gelecek ve bu küçük evi bir mum gibi aydınlatacaklardı. 

Onlara sımsıkı sarılıp onları görmediğim günlerin acısını çıkaracaktım ve yalnızlığıma karşı gelecektim. 

Bunu düşünmek bile beni coşturuyordu ve dışarıyı seyretmeye devam ediyordum. Üçüncü kahvemi bitir-

diğimde nerede kaldıklarını sorguladım. Aman zaten hava yağmurlu, biraz geç gelirler diye düşünüp be-

şinci kahvemi bitiriyordum. Fakat hala gelmemişlerdi. Artık endişelenmeye başlamıştım. Dayanamayıp 

büyük oğlumun bana aldığı son model telefonu titrek ellerimle aldım ve bulanık gözlerimle oğlumun ismi-

ni arayıp numarasına bastım. Telefon çalıyordu ve üçüncü çalışta oğlumun sesini duydum.  

 

- Efendim baba? 

- Eeee...Oğlum nerede kaldınız? Geç oldu. Bir sorun mu çıktı?  

- Yok, baba ne sorunu olacak lakin neye geç oldu? Bir şey mi planladık? Nurgül bana bir şey söylemedi.  

Bu sözleri duymamak için gözüm yerine kulağımın hasar görmesine neler vermezdim.  

Boğazımdaki düğüm bütün boğazımı kaplamaya hazırdı fakat o büyüdükçe ben de inatla hislerime karşı 

geliyordum. Maksadım oğluma bir şey hissettirmemekti. 

Hislerimden farklı, sakin bir ses tonuyla, 

- Yok oğlum bir şey olmadı… Benim sadece... Gözlerim… Gözlerim pek görmüyor da... Bana yeni bir 

gözlük alırsın diye düşündüm. 

- Sen merak etme baba bu iş bende. Fakat haftaya baksak olur mu? Şu anda çok işim var.  

- Tamam, oğlum. O zaman... kolay gelsin sana... görüşürüz. 

- Görüşürüz baba. 

 

 Telefon kapandı ve ben artık hislerime de karşı gelemedim. Gözlerim dolmaya ve ilk hıçkırıklarım 

düğümlenmiş boğazımdan çözülmeye başladı. Ayaklarım, ellerim, sırtım...Her şeyim ağrımaya başladı. En 

fazla acıyan da kalbim... Kalbim çok acıyordu. Artık sulu gözlerimden hiçbir şey görmeyip ıslak yüzümü 

titreyen avuçlarıma aldım ve karımın ölümünden beri çektiğim yalnızlığın acısını çıkardım. Birazcık sa-

kinleşene kadar yüzümü avuçlarımdan alıp dışarı baktım. Dışarda bir insan bile kalmamıştı ve yağmur 

hâlâ şakır şakır yağıyordu. 

 

 Koltuğumdan kalktım ve pabuçlarımı bile giymeden dışarı attım. Yağmur saçlarımı sonra bütün giy-

silerimi sırılsıklam etse de aldırmadım ve yürüdüm. Damlaların bütün bedenimi sardığını ve beni asla bı-

rakmayacaklarmış gibi tutunmalarıyla kendimi ilk defa huzurlu hissettim ve yalnız değildim. Yalın ayak-

larımla narin bedenimi yokuş aşağı indiriyordum ve gözlerimi yağmurun güzelliğinden alamıyordum. Yü-

züme bir tebessüm yerleşti ve birkaç damlaların beni nasıl etkilediğine kendim şaşıyordum. Daha az önce 

belasını okuduğum yağmur aslında yalnızlığımın tek çözümü olmanın yanında beni bir yere daha götürü-

yordu. Mutluluğa… 

 

Salim BABASHOV 10B 
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KONU: DUYGUSAL DÖNÜM NOKTAMIZ 

 

YENİ BİR HAYAT 

 

22 Temmuz 2014… 

 Mevsim yaz olmasına rağmen sabah 7.00’de kalkmıştım. Neden bilmiyorum ama içimde gereksiz 

bir heyecan vardı. Her ne kadar uyumaya çalışsam da bir türlü uyuyamıyordum. Yarım saat kadar sonra 

annem kalktı. Hamileydi ve sancısı olduğunu söylüyordu. Başta çok endişelenmiştim. Sonra doktor he-

men gelmemizi söylemişti. Korkum giderek artıyordu. Annem, babam, ben hemen arabaya bindik.  

Sonunda hastaneye varmıştık. Annemi doğum odasına almışlardı. İşte o zaman fark ettim ki bir karde-

şim olacaktı. Zaman bir türlü geçmiyordu. Annemin ağrısı gittikçe artmaya başlamıştı. Yarım saat sonra 

birkaç doktorun geldiğini gördüm. Benim odadan çıkmam gerektiğini söylediklerinde çok üzülmüştüm. 

Çünkü meraktan ölmek üzereydim. Yanımda teyzem, halam ve daha birçok yakınım vardı. Sonra hemşi-

reyi gördüm ve ellerinde de kardeşimi. İşte o an hayatımdaki en duygusal andı. Gözümden bir damla yaş 

aktı. Etraftaki hiçbir sesi işitemiyordum. İlk defa abla olmayı tatmıştım. Ve bu çok değişik geliyordu. 

Yeni sorumluluklar, yeni anılar ve yeni bir insan. İşte bu benim dönüm noktam olmuştu. İyi ki kardeşim 

vardı iyi ki 20 Temmuz’da güneş dünyaya gözlerini açmıştı. 

 

Ceren AÇIK 10B 

 

 

KONU: KÖTÜLÜK NEDİR? 

 

 Bir yaz günü arkadaşlarım ile ormana gitmiştik. Kamp kurup geceyi orada geçirmeyi planlamıştık.  

Uzun bir yolculuğun ardından kamp yerine ulaştık ve hava iyice kararınca od yaktık. Etraf o kadar ka-

ranlıktı ki ateş olmasa birbirimizi görmemiz imkansızdı. Evet bizi aydınlatacak dolunay da yoktu. O gün 

hepimiz ateş etrafında toplanıp sohbet ettik. Bin kez duyduğum anılar, komik olmayan şakalar ve aslında 

yaşanmamış hikâyeler havada uçuştu. Aramızdan biri bir ihtiyacını gidermek için uzaklaştı. Sonra silah 

sesi duyduk. O dönem oldukça meşhur olan terör örgütü de bizimle beraber oradaymış. Onları fark etti-

ğimiz için bizi de öldürmeye geliyorlardı. Herkes araca koştu. Ben ise bunun kurtuluş olmadığını ve ara-

cın kolay hedef olduğunu bildiğimden diğerlerini başka tarafa yönlendirdim. Arkadaşlarım yönlendirdi-

ğim yere giderken hızla araca atlayıp kaçtım. Ve yine silah sesleri… Ertesi gün haber programında gör-

düm cesetlerini.  

 

Yiğit Cem AKKAYA 10B 
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Sayı 3 

ÇOCUK VE BARIŞ 

 Dünyada barış çok önemlidir. Barış olmazsa mutsuz bir dünya olur. Herkes birbirine düşman olabi-

lirdi. Çocuklar mutsuz, huzursuz olurlardı. 

 Çocukların huzurunun kaçmasını istemeyiz. Savaşlardan dolayı binlerce çocuk ölmektedir. Örne-

ğin çocuklar Suriye’de barış ve huzur içinde yaşayamıyorlar. Çoğu Suriyeli savaşın olmadığı, barışın ol-

duğu yerlere göç ediyor. 

 Çocuklar barış içinde olsun ve hep yüzü gülsün. Böylece hepimiz kardeş olalım, barış içinde yaşa-

yalım. 

Hüseyin Ahmet ŞENCAN 5A 

DÜNYA BARIŞI 

 Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve biz çocukları temel alan 

bir gündür. Eğitim, sağlık, yaşama ve koruma gibi haklarımızın yanında ben barışın da çocuk hakkı oldu-

ğunu düşünüyorum. 

 Dünyada barış olmasaydı tüm çocuklar mutsuz olurdu. Ulu Önder Atatürk, “Yurtta sulh, dünyada 

sulh.” diyerek barışın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Hepimiz barıştan yana olursak devletler 

de barışçıl olur ve dünya barış içinde olur. 

 Barış, özgürlüğü ve mutluluğu getirir. Barış içinde yaşayalım. Dünyada ne savaş ne de kavga olsun. 

Her gün mutlu ve barış içinde yaşayalım. 

Soraya Naz SEYAD 5A 

HİROŞİMA  

 Hiroşima ve Nagasaki artık radyoaktif değil çünkü bombalar yere değmeden havada patlamıştır.  

 6 Ağustos 1945 yerel saatle 08.15’te ABD hava kuvvetlerine ait B-29 bombardıman uçağı, Japon-

ya’nın Hiroşima kentine “Little boy” (küçük çocuk) adı verilmiş bir atom bombası attı.  

 Hiroşima, 6 Ağustos 1945’ten sonra bir “barış şehri” olarak yeniden inşa edildi. Atom bombası 

nedeniyle 70 bin kişi o anda ve yıllar sonra radyasyon sebebiyle birçok insan yaşamını yitirdi. Bunlardan 

biri de Sadako’dur. 

Başak ÇAĞIRGAN 5A 
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Sayı 3 

 

HİROŞİMA 

 Hiroşima’ya atılan atom bombası belki barışa yapılan ilk saldırı değildi fakat en büyük vahşetti. 

Atom bombası masum çocuklara, kadınlara ve birçok masum insana atıldı. Ben ise özellikle çocuklara 

değinmek istiyorum. 

 Birçok çocuk bombanın alevleri ya da arkasından gelen radyasyon selinde can verdi. Peki, bu ço-

cuklar ne yaptı? Casusluk? Hayır. Askerlik? Hayır.  

 Çocuklar savaşta hiçbir şey yapmadı. Onlar masumdu! 

Poyraz ERDEM 5A 

DÜNYA BARIŞI 

 Herkes 18 yaşına kadar çocuktur ve sahip olduğu haklar vardır. Yaşama, eğitim, sağlık gibi bu hakla-

ra çocuk hakları denir. Bu haklar hiçe sayılarak bazı durumlarda çocukların ellerinden alınmaktadır.  

 Özellikle savaş, çatışma, şiddet dolu ortamlarda çocukların Birleşmiş Milletlerin onayladığı sözleş-

mesi ile koruma altına alınmış bütün hakları ihlal edilmektedir. Yemek bulamayan, hastalıklar yüzünden 

ölen, evleri, okulları yıkılan çocukların sayıları artmaktadır. Buna en yakın örnek ülkemize sığınan Suriye-

li çocuklardır. 

 Çocuk haklarını korumanın en güzel yolu tüm dünyada barışı sağlamaktır. Atatürk’ün de dediği gibi 

hedefimiz “Yurtta barış, dünyada barış.” olmalıdır. 

Eren AKPINAR 5A 

ÇOCUK HAKLARI 

 Barış, bir antlaşma ile savaşın bittiğinin ilan edilmesidir. Antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki 

dingin süreç, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün yer aldığı bir ortamdır. Barış içinde yaşamak her ço-

cuğun hakkıdır. Çocuk masumdur, anlaşmazlıkların ve savaşların nedenleriyle bir ilgisi yoktur. Ama sa-

vaştan ve anlaşmazlıklardan en çok etkilenen yine çocuklardır. Çocukların korunmaya ihtiyacı vardır.  

 Devlet adamları ve diğer yetkililer karar alırken dünya barışını ve çocukları düşünmelidir. Hiçbir 

çocuğun hakkı elinden alınmamalıdır. 20 Kasım 1990 yılında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 

çocuklara yaşama, barınma, beslenme, eğitim, sağlık alanında haklar verilmiştir. Bu haklar çocuklar 18 

yaşına gelene kadar geçerlidir.  

 Peki, çocuklar her yerde bu hakları kullanabiliyorlar mı? Hiroşima’daki Sadako yaşama hakkını 

kullanabildi mi? Tamam, bu olay çocuk haklarının kabulünden çok önceydi ama günümüzde Suriye’de 

savaştan etkilenen çocukların hakları ne olacak? Kuzey Kore’den 14 yaşındayken ailesiyle birlikte kaç-

mak zorunda kalan Yeonmi Park’ın yaşadıkları ne olacak? 

 Çocuklar gelecektir, umuttur. Çocukların barış içerisinde yaşamaları gerekir. Yetişkinlerin kendi 

çıkarları için çocuk haklarını yok sayma hakları yoktur.  

      Özgül YAĞCI 5B 
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Sayı 3 

HAYAL KURMAK 

İnsanın yaşama tutunmasını ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan en önemli özelliklerden birisi 

de hayal kurmaktır. Hayal kurmayan bir insanın bir parçası eksiktir çünkü yeni fikirler ve keşifler sadece 

hayal kurmak ile mümkün olabilir. Şunu unutmamalıyız ki hayal kurulmadan hiçbir şey yapılmamıştır.  

Hem kendimize hem de çevremizdekilere faydalı olabilmek için bir hayalimiz olmalıdır ve o haya-

lin peşinden koşabilmeliyiz. Eğer bunu yaparsak kendimize daha çok fayda sağlayacak güzel bir gelecek 

kurabiliriz. Belki de çoğumuz bu hayalleri kuruyor ancak gerçekleştirmek için yeterli çabayı göstermiyo-

ruz. Hepimiz isterdik ki sadece hayal kurmak, istediğimizi yapmaya yetsin. Ama ne yazık ki hayal kurma-

nın yanında bir de çabalamamız gerekiyor. Bu demek değil ki hayal kurmayın. Kurun! Fakat kurduğunuz 

hayalin peşinden sonuna kadar koşun. Kendi geleceğiniz için, güzel bir hayat için koşun. Geçmişe dönüp 

baktığınızda pişman olmamak için koşun. Tabi bir de hayallerinizi kurarken gerçekçi olun. Hepimiz iste-

riz ki ölümsüz olalım, filmlerdeki, dizilerdeki gibi yaşayalım. Ancak bazı gerçekler var. Mesela kim bile-

bilirdi ki kocaman bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara geçeceğimizi. Belki de ilerde kolumuz da taşıya-

cağımız küçücük bilgisayarlar olacak. Bunun gibi verebileceğimiz birçok örnek var ve tüm bu örnekler 

hayal kurmanın sonucunda ortaya çıktı. Kim düşünebilirdi ki 15 saatlik, 3 günlük, 25 saatlik yerlere uçak-

larla çok kısa sürelerde gidebileceğimizi? 

Demek istediğim hayal kurmanın herkese bir faydası var. En çok da kendimize. Daha güzel bir 

dünya için, kendi geleceğimiz için, insanlara daha faydalı olabilmek ve başarılı olabilmek için hayal ku-

run çünkü her şeye hayal kurarak başlarsınız. Hayalinizi kurun ve ne olursa olsun hayalinizin peşini bırak-

mayın. Umarım hepinizin hayalleri bir gün gerçekleşir. 

İdil KESKİN 9B 

SEN ESKİ İSTANBUL DEĞİLSİN ARTIK 

 Bir yaz günüydü hayata gözlerimi açtığımda. Haziranın başıydı. Kuşlar cıvıl cıvıl, çiçekler 

rengârenkti. Yemyeşil ayağlara baktıkça bakası geliyordu insanın. Bir kitap alıp çimlere uzanası geliyor-

du. Masmavi gökyüzüne baktıkça hayran kalıyordun. Güneş vuruyordu ağaç dallarının arasından. İçini 

ısıtıyordu insanın. Kız Kulesi’nin asaleti insanı utandırırdı. Binalar sevimli mi sevimliydi, insanlar ise tah-

min edemeyeceğiniz kadar dosttu birbirine. Komşular kendinden daha çok düşünürdü birbirini, bayramlar 

en neşeli günlerdi. Yılları yakalayamadan, mevsimler nasıl geçtiğini anlamadan geçip gitti işte. Sonbahar 

misaliydi artık İstanbul. O yemyeşil ağaçların yerini dökülen kahverengi yapraklar aldı. Yaprakların yerini 

ise binalar. O tatlı görüntü ortadan kayboluverdi bir anda. Sokakların karışıklığını bırak gökyüzünü göre-

mez olduk. Gerçi görsek de bir şey değişmezdi. Değişen gökyüzüydü. Griydi artık. Ne o mis gibi koku ne 

o kız kulesi… İnsanlar bile değişti. Soğudular birden. Gereksiz insan kalabalığından kimse dışarı çıkmaz, 

trafikten insanlar dolaşmaz oldular. O mutluluğun, huzurun yerini gerginlik ve kargaşa aldı. Terörler ya-

şandı. Sevgi yerine korku doldu insan. İnsanlar haklarını savunamaz oldu. Kuşların bile sesi çıkmaz oldu. 

Bırakıp gittim ben de her şeyi. Sen eski İstanbul değildin artık.  

Beliz KOBANBAY 10B 
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BİR ANLIK   

Sevgili günlük diye başlayan ve rutin işlerimizi anlattığımız, kalplerimiz kadar temiz sayfalardan 

birini paylaşmak istedim sizlerle.  

‘Yine bir akşamüstü. Saat 19.37. Yaz bitmiş, eylül ayı okullar da açıldı tabii ki. Akşamın kızıllı-

ğında seyrediyorum sokak sanatçıları Nilüfer’den çalıyor. Serinlik çökerken yeryüzüne ben hala düşün-

celerimde dolaşıyorum kararsız. Zihnimin merdivenlerinde bir adam vapura koşuyor belli ki onu bekle-

yen biri var evde ya da mesaisi bir türlü bitmemiş, dosyaların arasından fırlayarak ilk aşkıyla buluşmaya 

gidiyor. Bir kadın gözyaşlarını siliyor, üzülmüş müydü? Bilmiyorum.  Cesaretimi toplayarak gidemedim 

yanına çünkü biz insanoğlu bilinçaltımıza yerleştirmiştik ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.’ sözünü. 

Sahi ne zaman yitirdik biz bir komşunun külüne muhtaç olduğumuz o  günleri. Neden yitirmiştik? Hiç 

sordunuz mu kendinize bunları? Sormayın hatta bu satırları okurken bile zorlandığınızı biliyorum.  Kim 

bilir kaç tane önemli işiniz vardır?  

Yine merdivenlerimi çifter çifter çıkmaya başladım, konunun dışına çıkmamak gerek. Haydi dö-

nelim eylül ayının gün batımına. İşte böyle bir manzaraydı benim sorgulamaya başladığım gün. Neler mi 

düşündüm?  

Sorunlarımızı, kavgalarımızı, keşkelerimizi, bizi biz yapan tüm hayal kırıklıklarını, güçlü olmaya 

çalıştığımız o anlık duygularımızı, insanların dertlerini dert edindiğimizde bize aidiyet duygusu verdiği o 

anları koydum heybeme yürüdüm. Sonra ne kadar ağır olduğunu taşıyamadığımı hissettim.  Hepsini birer 

birer savurdum denize. Yaktım içimde tüm olumsuzlukları, şimdi sadece aklımda o koşan adam ve göz-

yaşlarını silen kadın vardı. Hayat bir ‘an’dan ibaret. Gözyaşlarınızı siliniz, yanınızda olan kim varsa sarı-

lın onlara varlığınızı hissettirin ki hiç kimse bir daha ağlamasın.        

Sena UYSAL 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Sayı 3 
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Sayı 3 

Bildiğim kadarıyla bu film bir üçlemenin birinci bölümü. Filmin başrolünde Tom 

Hardy (Eddie Brock) oynuyor. Film Spiderman 3'ten tanıdığımız  Venom'u ve diğer sim-

biyotları anlatıyor. “Simbiyot nedir?” dersek de simbiyotlar uygun bir beden bulup orada 

konaklayan, insanların sağlığını kötü etkileyebilen ama özel güçler de kazandırabilen 

asalak canlılara denir. Bence simbiyotların beyaz perdeye gelmesi iyi bir fikir olmuş.  

Eddie Brock, Venom'un taşıyıcısı ama Venom'la birleşmeden önce ünlü bir muha-

birdi. Sevgilisi Anne, Yaşam Vakfı adlı bir firmada çalışmaktadır. Bu firmanın kurucusu 

uzaydan getirdiği simbiyotları insanlarda denemektedir. Eddie bu durumu anlar ve Ve-

nom  ile birlikte simbiyot olan Riot'la savaşır. Filmde Venom, çizgi romanların ve eski 

filmlerin aksine daha iyi bir kişilik olması benim hoşuma gitti. Ben, ikinci filmde Spider-

man'i ve Carnage'ı görmek isterim. Film bence diğer Marvel filmlerine göre çok başarılı 

değildi.                                

 Filmin aftercreditsinde Eddie San Quentin Hapisanesi'ne gider ve sonradan Carna-

ge olup onun baş düşmanı olacak seri katil Cletus Kasaty ile röportaj yapar. Bu arada bu 

ay  çıkacak Spiderman:İnto The Spider Verse filmini çıkınca izlemenizi öneriyorum.  

Kemal Emre SAVAŞCI 6A  
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Sayı 3 

LES LARMES D’ANCIENNE VILLE 

 

J’ai  vu la mer, avant 

À l’infini, bleu prolongeant 

Petits bateaux de pêche se promènent, 

De mon cou, m’embrasse le vent 

Il caresse mes cheveux 

Il tient ma main 

Une larme renversée de mes yeux 

Cours vitement à la mer 

C’est le moment des larmes de ville morte 

Qui est restée à l’arrière 

Maintenant je me souviens 

Que cette ville était jeune à l’ancien 

Que le soleil se levait en souriant 

Mais maintenant? 

Je m’en souviens 

Que la mer était gaie 

Au milieu du bleu nageaient des poissons colorés 

Je m’en souviens 

Je m’en souviens 

Mais je ne veux que 

Je ne m’en souviens pas 

 

Ayşe Ekin KESOGLU 9A 

UN PETIT DÉPART POUR IMAGINER 

Dans la nuit de cette vieille ville, les étoiles sont brillantes 

et vivantes. Ces nuits où la ville ne dort jamais, les enfants 

regardent la danse de la lune dans le ciel. Une danse si 

belle,  dont les ballerines sont jalouses, et le soleil veut de-

venir son élève. Les couples regardent le coucher de soleil 

et attendent son grand spectacle à chaque pleine lune. Les 

vieux se couvrent de la couverture sombre de nuit.  

Yazan ve çizen: Eftelya Rana TOPAN 10B 
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Sayı 3 

HISTOIRE DE LA SOUPE D’EZO GELIN 

Ezo était une fille qui vivait à Oğuzeli, Gaziantep. Le vrai 

prénom d’Ezo était «Zöhre».   Elle était très belle. Pour cela 

dans son village, on l’appelait Ezo. Ezo signifie «belle». Son 

père s’appelait Emir Dede et sa mère, Elif. Elle avait 3 frères 

et 3 sœurs.  

Tous les jeunes de son village voulaient se marier avec elle. 

Même son cousin qui s’appelait Memey. Et dans ce village 

il y avait un berger qui s’appelait Şitto. Lui aussi, Il  a  éga-

lement entendu parler de la beauté d’Ezo et il a été tellement fasciné par elle. 

Un jour il y avait la cérémonie de mariage de Hacı Mamuş. Şitto et Ezo ont été invités à la cérémonie de 

mariage. Pendant la cérémonie de mariage, il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Cette nuit -là, ils 

sont tombés  amoureux. Après quelques mois, ils se sont mariés et on a commencé à l’appeler Ezo Gelin.  

Ezo était très heureuse parce qu'elle s'était mariée avec un homme qu'elle aimait beaucoup. Mais cet 

amour n'a pas duré éternellement. Il y avait trop de gens qui étaient jaloux de leur amour. Des rumeurs se 

sont répandues à cause de ces personnes et leur amour est fini.  

Elle est restée veuve pendant  6 ans. Mais enfin, sous la pression de sa famille, elle s’est mariée avec son 

cousin qui s’appelait Memey. Memey était soldat. A cause de la guerre d’Indépendance turque, Ezo et 

Memey sont allés vivre  en Syrie. 

Ils n'étaient pas très riches. Pendant la guerre elle a dû cuisiner avec les ingrédients limités. Quand elle a 

fait cuire tous les ingrédients dans l’eau, elle a inventé la soupe d’Ezo Gelin.  

Ece Naz AYDIN 10B 
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Ece AYDIN 10B 

İlayda Oktay 10B 

Daria EKİMOVA 10B 
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Merhaba, benim adım 
Rüzgar. Bugün sizlere 
hikâyemi anlatacağım. 
Tam bir yıl önceydi. Bir 
tatile gitmeye kararım ver-
miştim. Uludağ’a gidecek-
tim. Havalimanında uçağı 
beklemeye başladım. 

Çok heyecanlıyım. So-
nunda tatile gidebilece-
ğim. Acaba kapı numa-
rasına bir daha baksam 
mı… Boş ver, nasılsa 
karışıklık olmaz. 

 İşte tam o sırada yanlış 
uçağa kıl payıyla kaçırmı-
şım. Hiç bilmediğim bir 
ülkeye gidiyordum, Ame-
rika. 

Kimse beni anlamıyor çünkü 
İngilizce bilmiyorum. Keşke 
öğrenseydim. Türkiye’ye gi-
dince ilk işim o olacak. Param 
da bitti. Kalacak yerim yok. 
Günlerdir sokaktayım. 

O sırada ne göreyim. Ora-
da gizemli bir çanta bul-
dum. Çantanın içi altın 
doluydu. 

Altınlarla Türkiye’ye dön-
düm ve altınları harcadım. 
Tabii ki aynı zamanda İn-
gilizce kursu aldım. Artık 
İngilizce konuşabiliyorum. 
Yeah! 

Ne? Ben o altın-
ların birine ait 
olduğunu bilmi-
yordum. Beyefendi, yüklü 

altın kaçakçılığın-
da dolayı tutuklu-
sunuz. 

Sayı 3 

Bilgekağan ŞARBAT 7B 

K
A

R
İK

A
TÜ

R
 



 43 

 

Sayı 3 

 B
U

LM
A

C
A

 



 44 

 

Sayı 3 


